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Vrtnarija Bantale, oaza cvetja

PE Vrtnarija BANTALE KRANJ, Hafnarjeva pot NN, 4000 Kranj,  
tel.: 04 23 17 260, gsm: 051 650 700 info@dores.si
Delovni čas v sezoni: pon.–pet.:  8–19h / sobota:  8–13h / nedelja zaprto 

Naša ponudba obsega: • vzgojo in prodajo sadik zelenjave in okrasnega cvetja  
• urejanje vrtov in okolice stanovanjskih objektov, okolice poslovnih stavb, mestnih 
parkov • cepljenje sadnega drevja • zasajanje in urejanje sadnih vrtov, grobov, balkonskih 
korit, obešank in drugih cvetličnih posod • predavanja o negi cvetja in naravni pridelavi 
zelenjave • druga vrtnarska in sadjarska opravila v dogovoru s stranko

Vsa sončna 
očala

popust
-25 %

Nove 
kolekcije 

sončnih očal 
že pri nas!

optikaart  Lep okvir, dobra slika!
Bleiweisova 14, Kranj 

Očesna ambulanta s koncesijo 
Izkoristite kratke čakalne vrste in se naročite že danes. Za 
pregled pri specialistih okulistih se naročite po telefonu

059 070 250
ali osebno. Obiščite nas, strokovno vas bomo postregli.

V Art optiki lahko koristite kartico

S Piko lahko: 
• plačujete in pridobite bonitetne pike,

• unovčujete pike za nakup izdelkov,
• koristite posebej za vas pripravljene akcije.

ART optika-oglas 176 x 120 mm-KRANJČANKA.indd   2 12/06/2018   16:39
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je me seč na pri lo ga  
Go renj ske ga gla sa  

Izdajatelj: 
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Od go vor na ured ni ca: 
Ma ri ja Volč jak  

Ured ni ca:
Ana Šubic

Ko mer ci a list: 
Ja nez Čim žar, T: 041/704 857

Oblikovanje  
in tehnično urejanje:
Matjaž Švab
 
Pri pra va za tisk:
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj 

Tisk: 
Delo, d.  d., Ti skar sko sre diš če 

Raz nos: 
Poš ta Slo ve ni je, PE Kranj 

Ured ni štvo, na roč ni ne,  
oglas no tr že nje: 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj 
Te le fon: 04/201 42 00 
Te le faks: 04/201 42 13 
E-pošta: info@g-glas.si 
Mali ogla si: te le fon 04/201 42 47 

De lo vni čas: 
Po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek 
od 7. do 15. ure, sre da od 7. do 16. ure, 
so bo te, ne de lje in praz ni ki za pr to 

KRANJ ČAN KA je pri lo ga 48. šte vil ke 
Go renj ske ga gla sa, 15. junija 2018,  
izšla je v na kla di 35.000 iz vo dov,  
prejela so jo vsa gospodinjstva  
v mest ni ob či ni Kranj, priložena  
je Gorenjskemu glasu.

Kranjčanka 6

4 I IDEJ NIKOLI NE ZMANJKA
Uroš in Barbara Gorjanc. Kranjčana, 
ki stanujeta v Čirčah. Profesorica in 
strojnik, starša trem sinovom, ki nikoli 
nista razmišljala, da bosta kdaj dajala 
intervjuje, še najmanj pa, da se bosta 
znašla v gostinskem poslu. Življenje včasih 
preseneti.

15 I VESELI PRVIH MEDALJ
Minulo soboto so pri Atletskem klubu 
Triglav pripravili 24. mednarodni atlet-
ski miting, udeležilo pa se ga je več kot 
devetsto mladih atletov in atletinj, ki so 
tekmovali tudi v spomin na dolgoletnega 
klubskega trenerja Dobrivoja Vučkoviča.

38 I DESETI BRAT  
NA PROSTEM
V Kulturno umetniškem društvu  
Predoslje so pripravili izvirno ljudsko igro  
na prostem. Predstavljajo delo Josipa  
Jurčiča Deseti brat. Uprizoritve tudi ta 
konec tedna.
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25 I Poletje že pred vrati

28 I Priprava na turo ni samo kondicijska 

45 I  Zaščita pred soncem

50 I   Od letos tudi finančne spodbude  
za zemeljski plin
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Besedilo: Alenka Brun

B
arbara se je pred poroko pisala Jen-
ko, doma pa je iz Iga. V Kranj se je 
omožila, s soprogom Urošem pa 
sta se spoznala na študentski zaba-

vi v takratni ljubljanski diskoteki Valenti-
no. »Poročila sva se v začetku julija 1991, 
ko je bilo še vse pod vplivom osamosvo-
jitvene vojne. Nič ni bilo tako, kot sva 
načrtovala. Ižanski fantje so mi postav-
ljali mlajčke kar v spremstvu slovenskih 
vojakov. Danes gledava na te dogodke že 
zelo nostalgično, takrat pa sva čutila malo 
negotovosti pred prihodnostjo – kaj bo ta 
prinesla.«
V Kranju sedaj Barbara živi že 27 let in 
upa, da je to že zadostna doba, da se lah-
ko šteje tudi za Kranjčanko.
Drugače ste profesorica?
Barbara: »Sem profesorica nemščine in 
zgodovine, in ko sva se spoznala, sem 
bila v prvem letniku faksa, Uroš pa pro-
ti koncu študija. V Kranju sem dobila 
prvo službo, nadaljevala pa na gimnaziji 
v Škofji Loki, kjer sem preživela 25 lepih 
šolskih let.«
In potem so se stvari spremenile ...
Barbara: »S soprogom se včasih pošali-
va, da se zarečenega kruha največ poje. 
Spominjam se, da sem rekla, da v živ-
ljenju ne bom delala v pisarni, a sedaj 

opravljam kar nekaj pisarniškega dela. 
V zadnjem letu se mi je življenje zelo 
spremenilo: v moj svet je vstopilo gos-
tinstvo.«
Uroš, vi pa izhajate iz stare kranj-
ske družine, z močnimi podjetni-
škimi koreninami.

Uroš: » V bistvu se je vse začelo s starim 
očetom, podjetnikom Francem Gorjan-
cem. Kupil je takratno staro Staro pošto, 
ki je bila od leta 1770 na lokaciji kasnej-
šega Globusa. Ta del, kjer se nahajamo 
sedaj in sta v njem tudi galerija in lokal, 
je začel ded graditi 1929 leta in ga v 

Idej nikoli  
ne zmanjka
Uroš in Barbara Gorjanc. Kranjčana, ki stanujeta v Čirčah. Profesorica in strojnik, starša 
trem sinovom, ki nikoli nista razmišljala, da bosta kdaj dajala intervjuje, še najmanj pa,  
da se bosta znašla v gostinskem poslu. Življenje včasih preseneti.

Zakonca Gorjanc: Barbara in Uroš / Foto: osebno arhiv (Dean Dubokovič)
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dveh, treh letih dokončal. To je bil v bis-
tvu prizidek stari Stari pošti. V njem je 
bil modern hotel s kavarno. Delal ga je 
kranjski podjetnik Josip Slavec, arhitekt 
je bil Herman Hus. Stavba je spome-
niško zaščitena. Do povojnega obdobja 
se je tako moj ded ukvarjal z različnimi 
panogami: imel je žage, bil je trgovec z 
lesom, imel je hotel. Po vojni je postala 
lastnica tega država, zgradili so Globus, 
porušili staro Staro pošto in v prizidku 
so se menjavali lastniki. Leta 1994 je 
prišlo do denacionalizacije in takrat je 
moj oče s še tremi brati in dvema ses-
trama dobil nazaj kakšnih 25 odstotkov 
zgradbe – v bistvu pritličje. Z nekaj nos-
talgije pa se je družina odločila in začela 
z odkupovanjem zgradbe, tako da smo 
danes Gorjanci njeni večinski lastniki. 
Zadnji nakup, ki pa ga je tudi pogoje-
vala nostalgija, pa je bil nakup zgornje-
ga nadstropja oziroma sedanje kavarne 
Panorama Stara pošta.«
Po izobrazbi ste strojnik in po 
poklicu ravno tako. Kako ste se 
odločili za to smer?
Uroš: »Rad sem imel šport, adrenalin 
in o strojništvu sploh nisem razmiš-
ljal. Celo sprejemne izpite sem opravil 
na Fakulteti za šport. Ko pa sem bil že 
vpisan na fakulteto in sem služil vojaški 
rok, sem se enkrat z morja peljal domov 
z očetovim prijateljem, ki pa mi je rekel, 
da je deset let sicer 'luštno' loviti žogo 
po telovadnici in smučati, ampak naj 
se vprašam, ali bom to počel nadaljnjih 
štirideset let. Dva meseca sem bil še v 
vojski in sem imel čas razmišljati. Tako 
sem šel potem septembra tistega leta 
namesto na Fakulteto za šport na strojni 
faks. Je pa res, da zanj ni bilo sprejem-
nih izpitov.«
Pa je bilo težko? Strojni faks naj bi 
bil eden težjih.
Uroš: »Kakor za koga. Meni bi bilo težje 
učenje anatomije, tisoč strani rimskega 
prava, zgodovine, kot pa sto strani for-
mul, izračunov, fizike. Pa z jeziki bi ver-
jetno imel tudi probleme.«
Barbara: »Pa mu kar gre. Nemško govo-
ri odlično, angleščine pa se v gimnaziji 
ni učil.«
Uroš: » Ja, takrat je bila ruščina. Ampak 
ostala (smeh) sta mi dva stavka. Trideset 
let že nisem govoril rusko.«
Podjetniška žilica in nostalgija sta 
torej pripeljali do nakupa Panora-
me Stara pošta.

Uroš: »To je bil impulzni nakup. Če bi 
se lotil študije, kdaj se bo naložba izpla-
čala, se v ta projekt ne bi spustil.«
Barbara: »Tudi če bi vedel, kako se bodo 
stvari odvile, se verjetno v to ne bi spu-
stili. Na začetku smo si vse skupaj pred-
stavljali drugače.«
Uroš: »Res je. Ampak podjetništvo je 
samo po sebi tako, da se vanj podaš 
takrat, ko ne poznaš vseh stvari. V nas-
protnem primeru se drugače večina 
podjetnikov s panogo sploh ne bi ukvar-
jala. Imaš idejo, pojavljajo se problemi 
in potem jih rešuješ, poskušaš reševati 
sproti. Moraš biti pa dovolj uporen in 
trmast.«
Še prej pa se je začela zgodba o 
Monte Rossu v hrvaški Istri.
Uroš: »V bistvu so zgodbe ločene. V živ-
ljenju sem počel različne stvari. Bil sem 
inženir v Iskri Telematiki, a se za kon-
strukcijsko desko v liniji nisem videl in 
sem pot nadaljeval v prodaji. Potem sem 
bil v takratnem biroju Gorenjske turi-
stične zveze vodja komerciale. Smo se 
pa enkrat fantje še v Iskri šalili in oddali 
prijavnice za delo agenciji, ki je iskala 
talente, češ, morda pa kdo dobi kakšno 
dobro službo. Ko sem na to že popol-
noma pozabil, so me po kakšnih štirih 
letih res kontaktirali. V Teolu Ljublja-
na so iskali vodjo prodaje industrijskih 
maziv. In tako se od leta 1989 ukvarjam 
z industrijskimi mazivi, danes sicer v 
Olmi. To je moj glavni posel. Ko smo se 
kasneje v Olmi lastniško preoblikovali, 
sva s kolegom Davorjem Dubokovičem 
kot partnerja izplačala ostale solastnike 
in ostala edina lastnika. On pa je ’pripe-
ljal’ s seboj projekt Monte Rosso.«
Takrat je bila to še ideja?
Uroš: »Na začetku ja. Hrvatje so imeli 
– ali še vedno imajo – zanimiv zakon: 
če najameš degradirano zemljišče – oni 
temu rečejo makija, ga lahko vzameš v 
najem od države za minimalno najem-
nino. Edini pogoj je, da moraš območje 
v dveh do treh letih kultivirati. Moraš 
zasaditi eno od kultur: grozdje, olive …, 
karkoli. Na ta način je Istra postala zelo 

lepo obdelana. Tako sva dobila v najem 
45 hektarov. Mislim, da sva se v enem 
dnevu morala odločiti, ali bova šla v to 
ali ne. Na vse skupaj sva gledala kot na 
nov izziv: namesto vikenda ali jadrnice v 
marini sva se odločila, da je veliko lepše 
imeti nasad oljk. Takrat o oljkah, vino-
gradništvu, kmetijstvu nasploh nisva 
vedela veliko.«
Torej: najprej so bile oljke, potem 
je sledilo vino.
Uroš: » Kot sem rekel: nisva vedela, 
v kaj se spuščava. Eni so nama vliva-
li pogum, bili pa so tudi taki, ki so se 
nama na začetku malce smejali. In če 
pogledam nazaj, je bila ideja res nora. 
Nisva vedela, kaj naju čaka, rekla sva 
si edino, da propadla ne bova. Šla bova 
počasi, korak za korakom, in verja-
meva, da bova prišla do konca. Previ-
dno sva nadaljevala. Tako danes, po 
desetih letih dela, lahko rečem, da je 
nasad skoraj dokončan. Tri četrtine 
je namenjenega oljkam; del, ki zanje 
ni primeren – tam so trte; kar pa je še 
dodatnega ozemlja, pa so češnje, fige 
in mandlji.«
Je to sedaj še 45 hektarov?
Uroš: »Sedaj jih je že okoli 60. Namreč 
začeli so se pojavljati posamezniki v 
Monte Rossu, kar je v hrvaškem prevo-
du Crveni vrh (gre za dvojezično nasel-
je), ki so prihajali z idejami, da bi prodali 
svoj kos zemlje, in spraševali, ali sva ga 
pripravljena odkupiti. Tako sva potem 
hektar po hektar odkupovala sosednje 
parcele in imava danes kakšnih 15, 20 
hektarjev lastne zemlje, ostalo pa je 
najeto za obdobje petdesetih let.«
A to je sedaj samo obdelana kme-
tijska površina ali bosta v priho-
dnosti tu kaj gradila?
Uroš: »Lahko bi sicer zidala kmetijsko 
potrebne stavbe, a sva vse skupaj racio-
nalizirala: imamo hladilnico, kontejner-
je za skladišče, zaposlene, za mehaniza-
cijo, kot so to traktorji. V nepremičnine 
nisva vlagala. Se sicer da, a o tem trenut-
no ne razmišljava. Bolj iščeva sinergije 
v okolici, v sodelovanju. Morda sva zato 

 Podjetništvo je samo po sebi tako, da se vanj podaš 
takrat, ko ne poznaš vseh stvari. V nasprotnem primeru se 
večina podjetnikov s panogo sploh ne bi ukvarjala. Imaš 
idejo, pojavljajo se problemi in potem jih rešuješ, poskušaš 
reševati sproti. Moraš biti pa uporen in trmast.
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z Davorjem netipična. Najin projekt z 
grozdjem je bil tak: pridelovali ga bomo, 
a ker nisva vinarja, vprašanje, če bi nare-
dila dober kis, zato je najbolje, da poi-
ščeva vinarja, ki bo z nama sodeloval in 
bil obenem še kletar in seveda, da mu je 
izziv iz odličnega grozdja narediti dober 
produkt. Ker je v Sloveniji bolj navada, 
da dela vsak zase, sva pri iskanju takšne 
osebe imela kar malo težav. Edini, ki mu 
je bila ideja všeč in nama je prišel nap-
roti, pa je bil zamejski vinar Edi Kante. 
Sva ga pa kar precej časa prepričevala. 
Ko si je ogledal lego posestva in trt, se 
je odločil, da bi to lahko bil izziv. Tako 
on sedaj odloča o vsem, kar se tiče vina. 
Je tudi najin kletar. Malo za šalo, malo 
zares: ko pripovedujeva svojo zgodbo, 
včasih rečeva, da poskušava združiti tri 
dele Istre: sva Slovenca, grozdje pridela-
mo na Hrvaškem, peljemo ga do vinar-
jeve kleti, ki je v italijanskem delu Istre, 
vino tako nastane iz grozdja v Italiji. «
Kako naprej?
Uroš: »Želimo si sinergije z okoliškimi 
ponudniki gostinskih storitev in preno-
čišč. Rada bi bila bolj njihovo dopolnilo, 
ne bi se spuščala v konkurenčnost. Tre-

nutno tržimo prostor sam, z namenom 
degustacije naših produktov. Razmišlja-
mo pa v smeri kvalitetne oljarne. Namreč 
tehnologija se na področju ekstra deviške-
ga oljčnega olja razvija izjemno hitro. Vsa-
ko leto je kaj novega, kar omogoča prido-
bivanje boljše kvalitete olja. To je morda 
eden od načrtov v prihodnosti, kjer se z 
Davorjem počutiva dovolj suverena, da če 
bodo ekonomski kazalci pokazali upravi-
čenost, da projekt tudi izpeljeva.«
Barbara, vi pa ste šli iz šolstva v 
gostinstvo. V posel Monte Rosso 
niste toliko vpeti, vas pa zato sre-
čujemo v Panorami Stara pošta.
Barbara: »Slabih trideset let sem bila 
gospa profesorica (smeh), sedaj pa se 
včasih pošalim, da sem deklica za vse. 
Zadolžena sem za dom, v Panorami pa 
pomagam sinu Črtu in Janezu Perhav-
cu, vodji lokala.«
Črt je srednji sin? Kolikor vem, 
imata tri sinove.
Barbara: »Ja, Črt je srednji sin. Najst-
arejši Jan je glasbenik, harfist, sklada-
telj. Že od malega je z nama z Urošem 
obiskoval operne predstave in edina 
glasba, ki jo je poslušal, je bila klasič-

na. Zaključil je študij v Londonu in išče 
svoj prostor pod soncem na glasbenem 
nebu. Ponosna sva na vse tri sinove. Na 
Jana tudi zato, ker je pri 24 letnih napi-
sal moderno slovensko opero Julka in 
Janez, ki so jo lansko leto izvedli v ljub-
ljanski Operi. Črt gre po očetovih stopi-
njah. Obiskuje strojno fakulteto, veliko 
pomaga v Panorami. Najmlajši Bor pa 
je še osnovnošolec, tako da grem sedaj 
že tretjič skozi najstniško obdobje …«
Kako vse to usklajujete: dom in 
družino z delom?
Barbara: »V prvi vrsti sem seveda 
mama. Servis družini. Sva si pa že takoj 
na začetku s soprogom razdelila delo: 
on skrbi za finančno varnost družine, 
ostalo pa je več ali manj na meni. Še 
vedno nas je vseh pet doma in na tre-
nutke dobiš občutek, da si na železniški 
postaji – eden pride, drugi gre. Včasih to 
zahteva kar jeklene živce.«
Če se vrnem nazaj: v kolesje lokala 
ste bili dobesedno vrženi, če lahko 
uporabim ta izraz.
Barbara: »Ko se je v naših življenjih 
pojavila Panorama, so se stvari pošte-
no spremenile in sem se odločila, da se 

Družina Gorjanc: sin Črt, Uroš in Barbara ter sinova Jan in Bor / Foto: osebni arhiv (Dean Dubokovič)
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vključim. Najprej je bilo mišljeno, da bi 
šel lokal v najem, da bi bili mi samo last-
niki, pa se to ni izšlo ravno po načrtih.«
Uroš: »Hočeš nočeš je Panorama Sta-
ra pošta postala družinski posel. To je 
tisto, česar nismo planirali, in ravno v 
tem je čar podjetništva: nikoli ne veš, kaj 
te čaka jutri.«
Barbara: »Seveda je to velika spre-
memba, sploh če si navajen živeti po 
urniku …«
Uroš: »V lokalu je bilo na začetku pre-
več družinskih ’šefov’ in tako smo se 
odločili, da komercialno vodenje Pano-
rame zaupamo Črtu, Barbara prevzame 
oglaševanje, jaz pa, da se poskušam čim 
manj vtikati.« (smeh)
Barbara: » … in če ne bi imeli Janeza z 
dobro ekipo, potem bi bilo težko.«
Ponosni ste tudi na zadnjo uresni-
čeno idejo: v stavbi, kjer je lokal, 
ste odprli galerijo.
Barbara: »Gre za stopniščno galerijo, ki 
se vije od pritličja pa do lokala. Obisko-
valci stavbe si lahko ob sprehodu po sto-
pnicah ogledajo gostujoče razstave, kar 
je bolj zanimivo kot pa vožnja z dviga-
lom. Trenutno razstavlja fotograf Dean 
Dubokovič.«
Pa najdeta s soprogom ob vseh teh 
projektih in idejah čas zase?
Uroš: »Ga. Velja pravilo: sobote in nede-
lje so družinske ...«
Barbara: »… in počitnice. Prosti čas pri-
lagajava najmlajšemu Boru.«
Uroš: (smeh) »Še sreča, da imava vsaj 
Bora, ker ’ta velika’ nočeta več z nama 
na dopust.«
Kakšna posebna oblika dopusta? 
Sklepam, da vam »all inclusive« ni 
ravno blizu.
Barbara: »Res ne. Ko sta bila starejša 
fanta še mlajša, smo veliko prepotova-
li z izposojenim avtodomom, dokler 
nam ga nekega nesrečnega poletja v 
Italiji niso ukradli z vsem, kar je bilo v 
njem. Od posode do posteljnine, s šti-
rimi kolesi, ki so bila v njem. Z nami 
so bili še kolegi pa moj brat, tako da 
smo imeli vsaj prevoz nazaj domov.«
Uroš: »In k sreči smo imeli potne liste 
pri sebi.«

Barbara: »Kdaj pa kdaj gremo jadrat, 
drugače pa največkrat kampiramo ob 
morju. Ob posebnih priložnostih se 
odpravimo na daljša potovanja. Pozimi 
pa je obvezno smučanje.«
Uroš, vi dosti potujete službeno?
Uroš: »Da. Imamo partnerje v evrop-
skih in balkanskih deželah.«
Ampak to ni dopust ...
Uroš: »Seveda ni, ampak ravno s tem 
razlogom, da si še turistično ogledamo 
te dežele, smo potem sedli v avtodom. 
V bistvu smo bili med prvimi, ki so 
po zadnji vojni obiskali Bosno, Srbijo, 
videli Kosovo in Albanijo. Praktično 
smo jih videli takoj po vojni in smo bili 
tudi sami zanje neke vrste atrakcija.«
Kako pa vidita Kranj? Kot spečo 
mestno lepotico s številnimi mož-
nostmi?
Uroš: »S Kranjem je šlo navzdol počasi 
in center mesta je danes prazen, bolj kot 
ne životari. Kranjčanov dejansko ni več. 
Večina nas sploh ne živi več v Kranju in 
s tem se zgublja tudi potreba po obisku 
centra. Morda ga obiščeš v soboto dopol-
dne, ko greš na tržnico in popiješ kavo 
s prijatelji.«
Barbara: »Mesto poskušajo z nekate-
rimi dogodki oživljati in tradicionalne 
sobotne otroške matineje od oktobra do 
marca so dokaz, da se ljudi da privabiti 
v center, če so stvari kvalitetne in če se 

cena približa ljudem. Kranj ima krasno 
infrastrukturo za mlade družine. Na 
Pungertu je super igrišče. Do zdravstve-
nega doma ni daleč. Šola, vrtec, trgovine 
so ravno tako v bližini.«
Uroš: »Kranj ima neizmerne možnosti 
za podjetnike, za malo obrt. Lahko bi 
postal mesto male obrti. Občina bi šla 
tu lahko naproti in uredila pogoje za 
njihovo delovanje in bi marsikdo z 
veseljem pristopil. Kranj bi bil lahko 
tudi mesto umetnosti, kulture, adrena-
lina, ribolova. Lahko bi uredili nakupo-
valno ulico. Idej je kar nekaj. Bistvo pa 
je, da če delaš dogodke, ki trajajo po en 
teden, je sicer super za oživitev, da pa 
se v njem nekaj dogaja 365 dni v letu, 
da bi center živel, pa potrebuješ stano-
valce. Obnovljene fasade so sicer lepe, a 
mrtve; stanovalci so tisti, ki na okna 
postavijo rože. Kranj si mora pridobiti 
nazaj pozitiven sloves. To pa pride s 
kvalitetnimi trgovinami, lokali, gledali-
ščem. Celo zgodbo bo treba drugače 
zastaviti, zagotovo pa ne bodo rezultati 
vidni od danes do jutri.« 

Župančičeva 2, 4000 Kranj, tel.: 04 233 05 89

PRODAJA IN SERVIS
POPRAVILA STARINSKIH UR
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Davor Dubokovič in Uroš Gorjanc na posestvu Monte Rosso / Foto: osebni arhiv (Dean Dubokovič)

 Obnovljene fasade 
so sicer lepe, a mrtve; 
stanovalci so tisti, ki na okna 
postavijo rože.
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»SOBOTNI 
PIKNIK«

70 LET DELOVANJA RKS OZ KRANJ
                                           

V A B L J E N I
v SOBOTO, 16. junija 2018, ob 13. uri

v prijetno okolje  
Letnega gledališča KHISLSTEIN  

v Kranju,  

na »SOBOTNI PIKNIK«. 

Za vas smo pripravili:
nastop dueta BQL,

številne animacije za otroke,
predstavitev delovanja defibrilatorja – AED  

in okusno pogostitev!

PRIJAZNO VABLJENI – VSTOPNINE NI!

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE –  
OBMOČNO ZDRUŽENJE KRANJ

RKS Območno združenje Kranj v letošnjem letu  
praznuje 70 let neprekinjenega delovanja.  

Humanitarne aktivnosti Rdečega križa smo v Kranju 
začeli v letu 1948.
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

A
prila leta 1948 je bil ustanovljen 
Odbor Rdečega križa (RK) pri 
Mestnem ljudskem odboru 
Kranj. Naloge so bile predvsem 

usmerjene v pomoč žrtvam vojne, iskan-
je pogrešanih, identifikacijo otrok (loče-
nih od staršev), boj proti tuberkulozi in 
organizaciji fluorografiranja prebivalcev. 
RK je bil v tistem obdobju edina služba, 
ki je skrbela za socialno ogrožene. Leta 
1948 je bilo uradno registrirano Območ-
no združenje RK Kranj, ki je delovalo na 
območju občin Kranj, Šenčur, Cerklje, 
Preddvor, Jezersko, Naklo, kjer uspešno 
deluje še danes. Danes RKS, OZ Kranj 
svoje aktivnosti največ usmerja na podro-
čja krvodajalstva, socialne pomoči za ran-
ljive skupine ljudi, zbiranja sredstev za 
brezplačna letovanja otrok, zbiranja 
humanitarne pomoči, skrbi za starejše, 
širjenju vrednot zdravja in zdravega nači-
na življenja, izobraževanju in usposablja-
nju iz prve pomoči ... Jubilej bodo praz-
novali v soboto, 16. junija. »Naše 70-letno 
delo, rezultate, aktivnosti in prihodnje 
cilje bomo ob tem dogodku predstavili 
javnosti in vse skupaj začinili s kultur-
no-umetniškim programom. Sledilo bo 
druženje ob sobotnem pikniku,« je pove-
dal predsednik RKS, OZ Kranj Marjan 
Gantar. Ob 10. uri bo slavnostna akade-
mija za povabljene goste, ob 11. uri bo 
prikaz vrvnega reševanja v kanjonu 
Kokre za širšo javnost, od 13. uri se bo 
začel piknik v okolju Letnega gledališča 
Khislstein; vabijo prav vse generacije, da 
se jim pridružite. Pripravljajo animacije 
za otroke, predstavitev defibrilatorja – 
AED, nastop dua BQL ... 

Akademija in sobotni piknik
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj, praznuje letos 70-letnico 
neprekinjenega delovanja in 30. obletnico pobratenja z Združenjem prostovoljnih 
krvodajalcev Doberdob. Osrednja prireditev bo v soboto, 16. junija. 



Izdelujemo inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja avtomobilske industrije. Odlikujejo nas 
več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter 
izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim 
servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem 
produktivnosti in kakovosti. 

Podjetje LTH Castings d.o.o. izdeluje inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja 
avtomobilske industrije. Odlikuje nas več kot polstoletna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja 
tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k  
poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem 
proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti. 
 

 
 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE/KE 
V svoje vrste vabimo kreativne, ustvarjalne, dinamične in ciljno naravnave sodelavce, ki si 
želijo novih izzivov in priložnosti v mednarodno priznanem podjetju.  
V OBRATU ORODJARNA TRATA K SODELOVANJU VABIMO: 
 ORODJARJE - OPERATERJE ZA CNC REZKANJE IN DRUGE STROJNE OBDELAVE 
 KONSTRUKTERJE 
 TEHNOLOGA IZDELAVE ORODIJ 
 TEHNOLOGA CNC OBDELAV 
 PRODUKTNEGA VODJO 

 
V OBRATU ŠKOFJA LOKA IN OBRATU LJUBLJANA K SODELOVANJU VABIMO: 

 
 POSLUŽEVALCE STROJEV (operater na CNC stroju) 
 LIVARJE 
 VOZNIKE VILIČARJA 
 UREJEVALCE NAMENSKIH STROJEV 
 STROJNE VZDRŽEVALCE 
 ELEKTRO VZDRŽEVALCE 
 DIJAKE IN ŠTUDENTE ZA OPRAVLJANJE POČITNIŠKEGA DELA 

 
Nudimo vam dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov, možnost 
dodatnega izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere. 
 

ZBIRANJE PRIJAV: 
Razpisi za navedena delovna mesta s podrobnejšimi informacijami so objavljeni na naši spletni 
strani https://www.lthcastings.com/zaposlitev, kjer s klikom na želeni razpis lahko svoje ponudbe s 
kratkim življenjepisom tudi oddate. Za vse dodatne informacije pa smo vam na voljo na telefonski 
številki 04/511 21 25 (Tanja Šturm, Škofja Loka) oziroma 01/500 19 62 (Maja Koprivec, Ljubljana).  
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Besedilo: Igor Kavčič

V
idno in slišno torej. Mogoče celo eno z drugim, kar bomo 
lahko preverili že v prihodnjih dneh. Zadnja leta Layerje-
va hiša z bližnjo okolico starega mestnega jedra postane 
Hiša ilustracij – vrstijo se razstave, delavnice, gostovanja 

ilustratorjev v umetniški rezidenci. Tako je od sredine maja v 
galeriji Na mestu, nasproti Mestne knjižnice Kranj, na ogled 
razstava risb kranjskih cvetlic ilustratorke Marija Prelog, pred 
desetimi dnevi pa so odprli skupinsko razstavo del petih ilus-
tratorjev: Jelke Reichman, Ane Zavadlav, Matija Medveda, Ajde 
Fortuna in Janje Kosi. Jelka Reichman v Galeriji Layerjeve hiše 
razstavlja serijo ilustracij, ki jih je lansko leto končala za še neo-
bjavljeno pesniško zbirko otroških romskih pesmi Kali čhej, 
črna deklica avtorja Kristjana Borovšaka, Ana Zavadlav na raz-
stavi predstavlja črno-bele ilustracije iz knjige Čriček in temačni 
občutek, ilustracije za naslovnice Cicidoja in serijo ilustracij za 
knjigo pesmi Janeza Menarta: Zadnja Pomlad. Matija Medved 
predstavlja ilustracije, narejene za pesniško zbirko Toneta Pav-
čka: Domu in rodu, pa plakate za Lutkovno gledališče Ljubljana 
… Ajda Fortuna v ulični galeriji Mergentalerjeva omogoča ogled 
razstave tudi kolesarjem. Njim je namreč namenila Ilustriran 
kolesarski vodnik po kulturnih znamenitostih Slovenije. Tokrat 
nas nagovori Gorenjska pot. Janja Kosi ustvarja interaktiven 
stik z obiskovalci. Njene ilustracije in dve tihi knjigi (slikanici 
brez besedila), narejeni za projekt I could be Ana, odpravljajo 
distanco med umetniškim delom in gledalci. 
V nadaljevanju bo 23. junija ob 11. uri potekala delavnica kola-
ža z Matijo Medvedom, uro kasneje pa bo predstavitev Ilustri-
ranega kolesarskega vodnika po Sloveniji Ajde Fortuna, ki bo 
od tega petka naprej bivala in ustvarjala v umetniški rezidenci 
Layerjeve hiše. Ilustratorka in arhitektka bo raziskovala ulice 
Kranja in okolico mesta ter pripravila ilustracije, ki pa jih bo 
umestila na klavir. Kranj namreč s 15. junijem postaja Piano-
polis, mesto, ki si prizadeva za promocijo sodobne klavirske 
glasbe, konec septembra pa Layerjeva hiša napoveduje prvi 
istoimenski festival za mesto in klavir. 
Na dvodnevnem Koncertu za mesto in klavir (15. junija popol-
dne in 16. junija dopoldne) bo na treh lokacijah mestnega 
jedra Kranja nastopilo kar 35 pianistk in pianistov. Ulično 
dogajanje napoveduje Pianopolis, festival za mesto in klavir 

(21.–23. september), festival klavirske glasbe z mednarodnimi 
gosti, ki se bo odvil v stolpu Škrlovec v organizaciji Layerjeve 
hiše in partnerjev PianoRooma ter Mestne občine Kranj. 
Tokratni napovednik festivala bo potekal na Glavnem in Mais-
trovem trgu ter na Poštni ulici, zazvenela pa bo sodobna, dže-
zovska in klasična glasba izvajalcev vseh generacij. Nadarjeni 
mladi glasbeniki, ki prihajajo iz Glasbene šole Kranj, se bodo v 
programu združili z uveljavljenimi imeni klavirske glasbe, kot 
so Jure Goručan, Manca Udovič, Nena Rion, Nace Slak, Miran 
in Gal Juvan, Gregor Ftičar, Zarja Peters, Bowrain in drugi. Po 
zaključku ulične akcije Layerjeva hiša obljublja aktivno promo-
cijo raznolikih izrazov klavirske glasbe, ki se bo zaokrožila s 
septembrskim festivalom za mesto in klavir, Pianopolis. 

Ilustracije in klavir
Layerjeva hiša ob koncu pomladi tradicionalno postane Hiša 
ilustracij, v petek in soboto bo Kranj postal mesto klavirja.

Med ilustratorji: Matija Medved, Jelka Reichman, 
umetniška vodja Layerjeve hiše Zala Vidali, Ajda Fortuna, 
Ana Zavadlav in Janja Kosi / Foto: Miha Marenčič
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Besedilo: Igor Kavčič

Š
olski orkestri so se letos predstavili zadnji dan maja v pre-
polnem avditoriju Letnega gledališča in navdušili publi-
ko, očitno pa tudi tiste zgoraj, saj je vreme zdržalo prav 
do konca koncerta, preden se je ulilo, kolikor se je moglo. 

Nastopilo je pet orkestrov: godalni pod vodstvom Urške Kor-
dež, harmonikarski (Dejan Maleš), kitarski (Uroš Usenik) in 
flavtistični (Katja Stare) orkester, slednji trije so v dveh točkah 
tudi združili moči, ob zaključku pa smo pod vodstvom Tomaža 
Kukoviča slišali še simfonični orkester. 
Letošnji program je bil zelo moderno obarvan, sestavljen tudi 
na podlagi želja učencev, to predvsem velja za simfonični orke-
ster, za katerega je vse priredbe za to priložnost napisal prav 
neumorni Tomaž Kukovič. „Kljub temu da se nekateri zgraža-

jo, da je v programu premalo klasične glasbe, kot ravnateljica 
lahko povem, da poskušamo na šoli učence vzgajati za glasbo, 
ki je večna in nima roka trajanja – menim, da je prav, da se 
v programu vsakega učenca znajde čim širši nabor glasbenih 
zvrsti z različnih obdobij,“ je po koncertu zadovoljna povedala 
ravnateljica Petra Mohorčič. Tako smo letos slišali glasbo od 
Čajkovskega do Piazolle, od Glenn Millerja do Bon Jovija.
V sredo, 20. junija, ob 19. uri bo sledil še koncert Mladinskega 
pihalnega orkestra v dvorani Kongresnega centra Brdo. Česti-
tali bodo učencem, ki v tem šolskem letu zaključujejo izobra-
ževanje z vsaj šestimi končanimi leti šolanja, najboljšim pa 
bodo podelili nagrade Glasbene šole Kranj. Nekateri izmed 
njih bodo nastopili kot solisti, med njimi Gaber Avsec (klari-
net), Štefan Kosirnik (harmonika), Vito Krajnik (pikolo) in 
Jernej Mišič (harfa). Pod taktirko Tomaža Kukoviča bodo izve-
dli dela de Haana, Jereba, Jeanjeana in Adamiča. 

Od Čajkovskega do Queenov 
Glasbena šola Kranj ob koncu leta tradicionalno pripravi zaključni nastop 
orkestrov in podelitev nagrad in priznanj.

V četrtek, 28. junija, se bo s koncertom legendarne jamajške 
reggae zasedbe Inner Circle v Kranju začel jubilejni, deseti SubArt 
Festival. Znova bo povezal aktivna kulturna prizorišča Kranja v 
celoto, v vedno prepoznavnejši mestni festival, ki ponuja pestro 
in zanimivo aktualno glasbeno dogajanje. To že nekaj let pre-
sega lokalne interese in iz tujine privablja tako obiskovalce kot 
nastopajoče. Festival ponuja brezkompromisno svežino alter-
nativnih glasbenih in ustvarjalnih dogodkov, ki dajejo prednost 
predvsem nekomercialnim izvajalcem na različnih odrih kranjskih 
prizorišč. Obetajo se kar trije koncerti skupin večjega formata: 
Dub FX (30. junija na odru Khisla), Partibrejkers (7. julija, Klubar) 
in Inner Circle (28. junija, Khisl). V prostorih Trainstation SubArta 
bodo poskrbeli za glasbenike trših zvrsti, večkrat spregledane, a 
mednarodno dobro prepoznavne: Within Destruction, The Canyon 
Observer, Bolesno Grinje in Aktivna propaganda, ki se jim bosta 
pridružili skupini Mist in Black Reaper. Na terasi Layerjeve hiše bo 
program namenjen predvsem ljubiteljem etna, džeza in fusiona. V 
goste pridejo Katalena (3. julija), Vasil Hadžimanov Band (4. julija), 
Boris Cavazza Kvintet (5. julija) ter mednarodni projekt New Beatz 
Trio (2. julija). Da bo festival še bolj vroč, pa bo v petek, 29. junija, 
poskrbela edinstvena Svetlana Makarovič s projektom Nosil bom 
rdečo zvezdo na prizorišču Letnega gledališča Khislstein.

PRIHAJA SUBART FESTIVAL

Na SubArt festivalu bo 29. junija na odru Traina svoj 
še povsem svež album, prvenec Free Me From The Sun, 
predstavila zasedba Mist. / Foto: arhiv skupine (Lara Žitko)
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Glasbena šola Skalar
Razvijamo veselje do glasbe

NOVO V KRANJU !
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Besedilo: Igor Kavčič

V 
organizaciji Centra kulturnih 
dejavnosti Kranj v sodelovanju s 
Kulturnim društvom Figura Kranj 
že sedmo umetniško sezono delu-

je otroška dramska skupina Kranjske 
čebelice pod umetniškim mentorstvom 
Domija Vrezca. Mlada igralska zased-
ba se odlikuje po svoji prizadevnosti, 
nadarjenosti in gledališkem pogumu. 

Kot vsako leto so tudi letos pripravili 
zaključno produkcijo. Letos so Kranjske 
čebelice na Vrezčevo besedilo ustvarile 
že tretjo zaporedno avtorsko gledališko 
igro, otroško krimikomedijo Nagrada. 
Premierna uprizoritev, ki je bila 6. juni-
ja 2018 v Prešernovem gledališču v sklo-
pu zaključne prireditve Centra kultur-
nih dejavnosti Kranj, je navdušila polno 
dvorano gledalcev vseh starosti.
Poslovnež Novak je bil pred leti žrtev 
kraje poslovnih dokumentov. Od takrat 

naprej se je navadil uporabljati kov-
čke z zaščitno kodo. V poslu je sko-
kovito napredoval, življenje pa si je še 
dodatno polepšal s posvojitvijo treh 
čudovitih otrok, ki jih ima najrajši na 
svetu. Nekega dne Alex prejme nepri-
čakovano pošto: nagradni enomesečni 
poslovni seminar v New Yorku. Nagra-
de se zelo razveseli, a zaskrbi ga, kdo 
bo ves mesec pazil na njegove otro-
ke. Zato priskrbi dve varuški, ki sta v 
resnici roparki. Njuna šefinja z zlogla-

Nagrada za konec 
Kranjske čebelice so se izkazale v zaključni gledališki produkciji 
krimikomediji Nagrada.



Krimikomedija ima seveda srečen konec, saj s Kranjskimi čebelicami  
drugače ne gre. / Foto: arhiv Kranjskih čebelic

GLEDALIŠČE

 abonma
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snim nadimkom 1 X ju pošlje v hišo 
Novakovih, da bi nekaj hudega naredili 
otrokom, saj se želi Alexu maščevati za 
dolgoletno zaporno kazen, ki jo je dole-
tela zaradi omenjene kraje dokumentov 
… Pride do ropa, a se ta srečno razplete, 
roparke pa obsodijo na dolg in dolgoča-
sen zapor. Otroška gledališka krimiko-

medija Nagrada nam razkrije, da maš-
čevanje ni sladko, ampak je brez okusa, 
torej je neokusno.
V predstavi raznolikih vlog nastopajo: 
Ajda Hozjan, Neca Klemenčič, Nuška 
Šenk, Janez Balanč, Tom Brus, Luna 
Brus, Ana Vodnik, Ruby Pergar Hrib-
ljan, Barbara Dokl in Polina Vodnik. 

Z junijem je znova zaživel prenovljeni 
Pungert. Kot v preteklih letih bo tudi 
letos tja v avgust še posebej živahno 
ob petkovih večerih, saj bodo na koncu 
mesta nastopili glasbeniki in skupine 
različnih glasbenih žanrov, s poudar-
kom na džezu in etno glasbi. Danes 
zvečer se bo predstavil Akademski 
pevski zbor France Prešeren Kranj, 
naslednji petek, 22. junija, bo nastopil 
trio Ugrin, Marenče, Divjak, zadnji petek 
junija bo posvečen zasedbi Makalonca, 
ki igra staro glasbo. Prvi julijski koncert 
(6. 7.) vas bodo Pickpocket Swingers 
očarali z nalezljivimi ritmi, iskrivimi 
pogledi, v retro opravi in perfektno 
sving muziko, sledili bodo JM Jazz 
World orchestra (13. 7.), Počeni škafi 
(20. 7.), že naslednji dan Jazz Ladies 
(21. 7.), Tržačani The Topix, ki so vdani 
soulu (27. 7.), zadnji koncert pred Jazz 
Kampom v sklopu petkov na Pungertu 
bosta 3. avgusta pripravila Kranjčan 
Janez Sagadin in Klara Lavriša. I. K.

POLETNI PETKI NA  
PUNGERTU
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Besedilo: Igor Kavčič

V
id Valič bi se rad poročil. Že od 
nekdaj. Ampak, kaj narediš, če se 
hočeš poročiti, pa ne najdeš ta pra-
ve? Kaj narediš, če najdeš ta pravo, 

pa se ona noče poročiti s tabo? Kaj nare-
diš, če zasnubiš 20 žensk v dveh letih in 
ti vsaka reče ne? In kaj narediš, če ti kak-
šna dejansko reče da? To je tema, s katero 
se mojster stand-up komedije Vid Valič 
ukvarja v avtorski komediji Tvoj bodoči 
bivši mož. Ali res samsko življenje veči-
noma ni izbira, ampak posledica, kako 
osvajati žensko, s katero se hočeš družiti 
samo en večer in kako osvajati žensko, 
da bo ostala s tabo dlje časa, zakaj toliko 
parov živi na koruzi in drugih žitih, zakaj 
se ljudje spremenimo, ko se navadimo 
drug na drugega? Zakaj ne moremo 
ostati tako prijazni in uvidevni, kot smo 
bili na prvem zmenku? Kdaj se romanca 
izgubi, kako jo lahko pripeljemo nazaj in 
kje nam pri tem lahko pomaga udoma-
čeni piton? … Vid Valič ima odgovore na 
ta vprašanja.
Zgodbo komedije Tvoj bodoči biv-
ši mož najbrž niso pisale le vaše 
izkušnje, ampak tudi stereotipi, 
neizmerna domišljija ...?
„Moram priznati, da je večina predstave 
napisana iz lastnih izkušenj. Domišljija 
pa mi pomaga, da vlečem zaključke in 
rešitve iz dobrih ali slabih izkušenj. Ste-
reotipov ne maram, jih raje razbijam, 
kot potrjujem. Življenje in medčlove-
ški odnosi so mi preveč raznobarvni in 
zanimivi, da bi jih zaklepal v stereotipe.“
Kaj je komiku, izkušenemu mojstru 
odra težje – izmišljati si šale za 
stand-up, pisati besedilo za kome-

dijo ali nastopati pred različnimi 
publikami in jih preprosto nasme-
jati?
„Nič od naštetega mi ni težko. Vse ima 
svoj čar. Je pa res, da ni lepšega, kot sto-
piti na oder pred polno dvorano in imeti 
narejeno predstavo od A do Ž, že večkrat 
pregovorjeno, tako da veš oziroma si 
prepričan, da se ti nikjer ne more zatak-
niti. Če se je poleg tega še publika prišla 
zabavat in čutiš, da so dobre volje že od 
začetka, potem je to samo en velik val, 
na katerega skočiš, ga zajahaš in srfaš 
do konca predstave.“ 
V Kranju ste lani dvakrat razproda-
li predstavo, letos prihajate v letno 
gledališče Khislstein. Očitno gre za 
neko kemijo med Vidom Valičem in 
Kranjčani? 
„Zelo rad nastopam v Kranju. Kranjčan-
ke in Kranjčani imajo v sebi zmes ljub-
ljanske urbanosti in gorenjske ruralno-
sti, in to v najboljšem pomenu besed. 
V Kranju sem se vedno imel dobro. 
Če sem nastopal ali pa če sem sedel na 
'pijački' s prijatelji. Luštno je v Kranju, 
sploh pa v gradu Khislstein. Vedno, 
kadar sem nastopal na tem prizorišču, 
je bilo dobro. Nekaj ima s tem ambient, 
ki ga Khislstein ponuja, ampak večino te 
dobre energije pripisujem publiki.“ 
Kje je meja med resničnostjo in 
domišljijo. Hmm ... tista s pitonom 
namreč ni ravno pogosta?
„To je dobro vprašanje. Ali sploh obsta-
ja meja med resničnostjo in domišljijo? 
Ali je resničnost samo posledica naše 
domišljije? Nekaj, kar so si samo domiš-
ljali 50 let nazaj, je sedaj resničnost in 
naše babice in dedki debelo gledajo, ko 
jim razlagaš, kaj vse lahko narediš s tele-
fonom. Za nekoga je piton samo domiš-

ljija, za nekoga resničnost, za nekoga pa 
domišljava resničnost. Na koncu kon-
cev se mi zdi, da ni pomembno, kaj je 
domišljija in kaj resničnost, pomembno 
je, da si veliko domišljaš in s tem krei-
raš resničnost, ki si jo želiš. Ha, kaj sem 
zafilozofiral. Slavoj Žižek, skrij se.“
Je res, da predstava za otroke do 
12 let ni ravno priporočljiva?
„Rekel bi celo, da do 15 let ni priporočlji-
va. To je predstava za odrasle in govori o 
odraslih temah, ki jih otroci ali mladi 
najstniki še ne 'štekajo' popolnoma in se 
ne morejo poistovetiti z njimi. Sploh pa 
– zakaj bi kvarili njihove lepe, čiste glave 
s sarkazmom in cinizmom že zdaj? Pa 
še nekaj je – če bodo starši pripeljali pre-
mlade otroke na predstavo, bodo imeli 
tudi po predstavi veliko dela z razlagan-
jem. Kar naenkrat pravljica za lahko noč 
ne bo govorila o princu in princesi, 
ampak o pitonih in slepcih. Tega pa mis-
lim, da si noben starš ne želi.“ 

Bodoči bivši Vid
V četrtek, 21. junija, v Letno gledališče Khislstein prihaja komik, igralec 
in televizijski voditelj Vid Valič z „avtokomedijo“ Tvoj bodoči bivši mož.

Vid Valič, bodoči bivši ženin 
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Besedilo in foto: Vilma Stanovnik

L
etošnji 24. atletski mednarodni 
miting Kranj 2018 »Memorial Vuč-
ko« je minulo soboto na kranjski 
atletski stadion privabil številne 

predvsem mlade atletinje in atlete z raz-
ličnih koncev Slovenije in tujine. »Na 
letošnjem mitingu je prijavljenih okoli 
920 tekmovalk in tekmovalcev, kar je 
rekordno število nastopajočih. To pome-
ni, da manjka tovrstnih tekmovanj, ki 
so namenjena zlasti mladim atletinjam 
in atletom. Naše tekmovanje je namreč 
največje tovrstno atletsko tekmovanje v 
državi, zato želimo nadaljevati to tradici-
jo. Veseli smo, ker smo dobili partnerje 
s sponzorji, ki so letos poskrbeli tudi za 
lepe praktične nagrade za mlade tekmo-
valke in tekmovalce, ki jim je ta miting 

velika spodbuda za vnaprej. Kot vemo, 
so se številni atleti, ki danes sestavljajo 
našo reprezentanco, kalili prav na tem 
tekmovanju,« je ob mitingu poudaril 
predsednik kranjskega atletskega kluba 
Tomaž Kukovica, ki se skupaj s trenerji 
v klubu trudi, da še naprej vzgajajo nove 
reprezentante. 
»Smo eden večjih klubov v državi in 
smo ponosni, da nas bo na letošnjem 
članskem evropskem prvenstvu zasto-
pal maratonec Rok Puhar. Prav tako je v 
klubu še nekaj atletov, ki bodo nastopili 
na mladinskih, evropskih in svetovnih 
prvenstvih. Omenim naj Roka Marklja, 
Moniko Podlogar, poleg njih pa je še 
nekaj mladih v različnih disciplinah, kar 
kaže, da imamo dobre trenerje in vadi-
telje, ki jih vodi Matjaž Polak,« je tudi 
povedal Tomaž Kukovica in dodal, da je 
skrajni čas, da se obnovi vsaj tartanska 

steza, seveda pa težko čakajo tudi nove 
tribune in dvorano.
Nad prireditvijo so bili navdušeni zlasti 
najmlajši, ki so uživali ob osvajanju svo-
jih prvih odličij. »Večkrat sem že nastopil 
in zelo mi je všeč. Nastopam v skoku v 
daljavo in metu vorteksa. Ko bom večji, 
bi bil rad dober tekmovalec v metih ali 
skoku s palico,« je z medaljo okoli vra-
tu pripovedoval devetletni Miha Cerar iz 
Podreče, član Atletskega kluba Kranj.
Tudi osemletna Anja, hčerka uspešne 
kranjske atletinje Tine Čarman Misaj-
lovski, je bila navdušena, ker je okoli 
vratu dobila medaljo. »Atletika je zaba-
ven šport, navdušila pa je mami, ki jo je 
tudi sama trenirala in tekmovala. Najra-
je imam tek in skok v daljino. Letos na 
mitingu v Kranju nastopam tretjič, moja 
trenerka pa je kar mami. Tudi jaz bi bila 
rada uspešna, čeprav vem, da bo treba 
zato veliko trenirati,« je povedala Anja 
Misajlovski, članica Atletskega kluba 
Triglav Kranj. 

Veseli prvih medalj
Minulo soboto so pri Atletskem klubu Triglav pripravili 24. mednarodni atletski 
miting, udeležilo pa se ga je več kot devetsto mladih atletov in atletinj, ki so 
tekmovali tudi v spomin na dolgoletnega klubskega trenerja Dobrivoja Vučkoviča.

Nad tekmovanjem v skoku v daljino so bili navdušeni tudi najmlajši.

Anja Misajlovski uspešno stopa po 
poti mame Tine.



16 I ŠPORT

Besedilo: Vilma Stanovnik
Foto: Tina Dokl

P
rejšnjo sredo je na kranjskem sta-
dionu potekala odločilna tekma 
nogometašev Triglava za obsta-
nek v družbi najboljših slovenskih 

ekip. Z zmago nad ekipo Drave s 4 : 2 in 
skupnim izidom 6 : 3 so si Kranjčani pri-
borili obstanek med elito in poskrbeli za 
veliko slavje na igrišču ter ob njem. 
»Smo edina ekipa v prvi ligi, ki je igrala 
skorajda le z domačimi igralci. Prilož-
nost smo dali mladim igralcem in pre-
pričani smo, da je za slovenski nogomet 

to prava pot. Potrebne je le več samoza-
vesti,« je po sredini tekmi povedal tre-
ner Siniša Brkić, ki je ekipo prevzel med 
sezono namesto Tončija Žlogarja, v novi 
sezoni pa bo v klubu znova zgolj v fun-
kciji športnega direktorja. 
»Naš uspeh je zmaga slovenskega nogo-
meta. Triglav Kranj sodi v prvo ligo, 
mi pa smo ponosni, da smo zmagali z 
domačimi igralci. Imamo najboljši koe-
ficient uveljavljanja mladih igralcev v 
prvi ligi. Zato v novo sezono stopamo 
še z večjo energijo in tudi z novim tre-
nerjem, in sicer Dejanom Dončićem. 
Z mladimi perspektivnimi igralci smo 
že podaljšali pogodbe. Dodali bomo še nekaj izkušenih in menim, da bomo 

drugo leto že lahko krojili sredino slo-
venske nogometne lestvice,« je povedal 
predsednik NK Triglav Beno Fekonja.
»Da prevzamem vodenje članskega moš-
tva Triglava, sem se odločil, ker je to 
zame nov izziv. Triglav ima namreč šte-
vilne mlade nogometaše, s katerimi sem 
vajen delati, saj sem vodil mlade ekipe,« 
je povedal trener Dejan Dončić, ki v 
Kranj prihaja iz domžalskega kluba. 
»Fante sem si ogledal, vse igralce dobro 
poznam, večino še iz časov, ko so ali pa 
še igrajo za mlajše selekcije slovenske 
reprezentance. Gre za zelo mlado in 
talentirano ekipo, ki ima veliko pozitivne 
energije, kar so pokazali tudi v zadnji 
polovici prvenstva in na obeh kvalifikacij-
skih tekmah. Zagotovo je naš prvi cilj 
postati stabilen prvoligaš,« je ob podpisu 
pogodbe dejal 45-letni nekdanji nogome-
taš Dončić. 

V novo sezono  
z novim trenerjem
Po rednem delu sezone so nogometaši Triglava osvojili predzadnje 
mesto na prvenstveni lestvici in si priborili igranje v dodatnih 
kvalifikacijah, kjer so bili boljši od ekipe Drave. Moštvo prevzema 
novi trener Dejan Dončić.

Ekipa nogometašev Triglava je po zadnji tekmi dodatnih kvalifikacij zmago 
slavila skupaj z navijači.

Nov trener je Dejan Dončić.



Zdravilne masaže   
v Preddvoru

masaža in 
športne storitve

Miha Vizjak, s. p., Belska cesta 59, 4205 Preddvor

Miha Vizjak, inženir gozdarstva 
in vsestranski športnik, se je v 
zadnjih letih zapisal zdravilstvu. 
Pred petimi leti je stopil na 
samostojno poklicno pot in v 
Preddvoru odprl svoj terapevtski 
kotiček, ki je pravi naslov za 
edinstvene masaže z izjemnimi 
zdravilnimi učinki. V svoji praksi 
združuje znanja klasične in 
športne masaže, tradicionalne 
kitajske medicine in uporabne 
kineziologije. Posamezniki, ki 
pridejo k Mihu po pomoč, so deležni 
toplega sprejema in celostne obravnave. Zdravje in dobro 
počutje sta pri Mihu na prvem mestu, terapija in preventiva 
gresta z roko v roki. Poleg zdravilstva deluje Miha tudi v športni 
rekreaciji kot učitelj nordijske hoje in teka na smučeh z licenco 
Smučarske zveze Slovenije. Uspešno sodeluje s številnimi 
podjetji, društvi in posamezniki.

CENIK:
terapevtska masaža (močne masažne tehnike, odlične pri 
raznovrstnih težavah s hrbtenico in sklepi, mišicami, srcem in 
ožiljem, kalcinacijami, glavoboli, karpalnim kanalom, športnimi in 
delovnimi poškodbami, pri poklicnih boleznih, kot rehabilitacija 
po operativnih posegih …)
refleksna masaža (s stimulacijo refleksnih točk po vsem telesu in 
z raznovrstnimi energijskimi tehnikami za večjo vitalnost in trdno 
psihofizično zdravje)  lahko se izvaja tudi čez oblačila!
sprostitvena masaža (blagodejna masaža za umiritev, sprostitev 
in boljše počutje)  enotna cena za vse vrste masaž: do 30 min  
20 €, do 60 min 30 €
nordijska hoja (naravno gibanje z uporabo palic in veliko 
terapevtsko vrednostjo) – skupinski 20 € in individualni tečaj 50 €  
 v zimskem času tudi tečaji teka na smučeh!

svetovanje s področja zdravja in športa (do 60 min)  30 €

Terapevtska masaža je osredotočena na odpravo blokad 
v mehkih tkivih, spodbuditev procesa samozdravljenja in 
vzpostavitev notranjega ravnovesja v telesu. Po postavljeni 
diagnozi se terapevt usmeri v reševanje vzrokov, ki so privedli do 
bolečin. Cilj je sprostiti mišični krč, vkleščen živec, zastoj limfe, 
odpraviti vnetje ... Veliko težav izhaja iz hrbtenice, zato kvalitetna 
sprostitev hrbta ter hrbteničnih živcev prinese splošno dobro 
počutje. Čas zdravljenja je odvisen od starosti in splošne telesne 
pripravljenosti posameznika. Pogosto se prvi učinki pokažejo 
že ob uvodnem obisku. Terapevtska masaža traja od 30 do 60 
minut. Za rešitev težav običajno zadošča 3 do 5 obiskov.

Na masažo pri Mihu se lahko naročite po tel. 041 855 435 ali pišete 
na miha.vizjak@gmail.com. Na Belski cesti 59 v Preddvoru ima 
odprto vsak dan od ponedeljka do petka po dogovoru med 8. in 
20. uro. Več o njegovi dejavnosti na: www.masaza-vizio.si.

Besedilo: Maja Bertoncelj

S
vetovno prvenstvo v gorskih tekih za veterane je 
letos gostila Slovenija, natančneje Atletsko društvo 
Železniki v okviru 23. Teka na Ratitovec. Veterani 
in veteranke so bili razdeljeni v kategorije po pet 

let, v najmlajši ženski (+35 let) pa je svetovna prvakinja 
postala Mojca Koligar iz Kranja.
»Moja želja je bila le, da v cilj pritečem hitreje kot na tem 
teku lani. Kljub težjim treningom posebne utrujenosti 
pred startom nisem čutila, prav tako niti ni bilo pravega 
občutka lahkotnosti. Presenetljivo hitro sem ujela ritem 
in skozi celotno progo lepo napredovala. Brez večjega 
napora, ob dokaj nizkem srčnem utripu, sem premago-
vala kilometre in višinske metre. Bolj kot naslova vete-
ranske svetovne prvakinje me je razveselil napredek v 
času v primerjavi z lani, občutek moči in lahkotnosti, ki 
mi jo uspeva razvijati v zadnjem obdobju, skupaj s širitvi-
jo obzorja in doživljanja gorskega teka,« je bila zadovolj-
na Mojca Koligar, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo v 
gorskem maratonu, ki bo konec junija na Poljskem.  

Svetovna 
prvakinja
Mojca Koligar si je na svetovnem prvenstvu 
v gorskem teku za veterane pritekla zlato 
medaljo.

Mojca Koligar iz Kranja (v sredini) je bila prva v svoji 
kategoriji na svetovnem prvenstvu v gorskih tekih za 
veterane. Na sliki levo Marjan Lotrič iz Besnice, ki se 
je prav tako udeležil prvenstva. 



V Layerjevi hiši vedno znova znajo presenetiti. Ne le s koncerti, razstavami, delavnicami, 

takimi in drugačnimi urbanimi domislicami ter predvsem imenitnim vzdušjem, ampak tudi 

z imenitno malico. Na predstavitvi repertoarja za novo sezono Prešernovega gledališča sta 

brat in sestra Selman in Senada Čorović v živo pripravila frtaljo z beluši, papriko, česnom, 

paradižnikom in še čim … Njami. I. K. / Foto: Igor Kavčič

Marko Petrić je predsednik Sveta Krajevne skupnosti Zlato polje, poleg tega pa je že vse življenje navdušen športnik. Pomagal je in še vedno pomaga pri različnih prireditvah, je pa tudi atletski sodnik. Tako tudi ni čudno, da smo ga pred kratkim lahko srečali na največjem mednarodnem mitingu za mlade atlete v Kranju, Vučkovem memorialu. V. S. / Foto: Vilma Stanovnik

Pevska skupina Dečve iz Stražišča je ob svojem jubileju, dvajsetletnici nastopanja, z ljudskimi pesmimi navdušila v Stolpu Škrlovec, kjer so se dekletom na odru pridružili tudi mnogi posebni gostje. Čestitke po enkratnem koncertu so deževale tako s strani občinstva kot strokovnih kritikov, Dečve pa so obljubile, da bodo z nastopi razveseljevale še naprej. S. L. / Foto: arhiv skupine (Mare Mubi)

Kamnik je gostil prireditev Igra rož, na kateri se je v enem od dveh 

koncev tedna odvijalo tudi državno tekmovanje cvetličarjev. Cvetličarji so 

realizirali svoje tekmovalne zamisli v središču mesta in pri ustvarjanju 

poročnega šopka na temo Poroka v Alpah smo pri delu ujeli tudi Matjaža 

Beguša, priljubljenega kranjskega cvetličarja. A. B. / Foto: A. B.

Na zadnjem tradicionalnem srečanju citrarjev, ki so ga pripravili 

v Domžalah, smo lahko prisluhnili tudi Marjanu Betonu iz Kranja. 

Igra na nekoliko drugačne citre, ki jim pravimo akordične, tudi 

kitarske citre. J. P. / Foto: J. P
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Zmagovalca letošnje, druge sezone priljubljene plesne oddaje Zvezde plešejo, ki smo jo lahko spremljali ob nedeljah zvečer na Pop TV, sta postala Natalija Gros in Miha Perat, v superfinalu pa sta imela močna nasprotnika: pevca Gašperja Riflja in njegovo soplesalko Majo Geršak, dekle s kranjskimi koreninami. Na fotografiji: Maja v družbi svojih najbližjih. A. B. / Foto: A. B.

Boštjan Gorenc - Pižama in Tanja Komadina (na fotografiji) sta v sodobno 

preobleko preoblekla Cankarjevo Moje življenje. V stripu, ki sta ga naslovila Moj 

lajf, beremo o tem, kako je šel Ivan prvič v šolo, kako je kradel suhe hruške iz 

materinega peharja, o podobah iz sanj, zasledimo celo klobuk Harryja Potterja 

Izbiruh. V Cankarja sta se avtorja podala počasi in temeljito, ustvarjala sta 

poglobljeno, popolnoma sta se seznanila z Ivanovim časom in tedanjo podobo 

Vrhnike. M. L. / Foto: Tina Dokl

V Čirčah se je gostilna in picerija Tonač odločila, da začne novo oziroma 
prenovljeno zgodbo. Po novem prihaja v ospredje hiša kulinarike Tonač 
Gourmet Kranj s poudarkom na svežem, domačem in zdravem. Glavni 
»krivec« za tovrstno dogajanje pa je glavni kuhar Goran Domanjko (drugi 
z leve), ki smo ga srečali tudi ob odprtju hiše kulinarike. Na fotografiji 
poleg njega stojijo še – z leve proti desni: Natalija Palačković, Uroš Gracar 
in Natalija Jambriško. A. B. / Foto: A. B.

Anže Skvarč, Maruša Mehle in Mitja Horvat so se ustavili tudi na 

Glavnem trgu v Kranju. Tako so lahko v okviru kulinarično-dobrodelnega 

projekta FerFud, ki se je letos na ulice vrnil v obliki žar turneje FerFud BBQ 

TOUR, tudi Kranjčani okušali, kaj so 'skomponirali' slovenski žar mojstri. 

Ni bilo nič drugače kot kdaj prej: fini grižljaji po 'fer' ceni ali objavi so kar 

hitro pošli. A. B. / Foto: A. B.

V kranjski Qlandii si razstavljene plakate miru učencev osnovnih šol Predoslje, Helene Puhar Kranj, Staneta Žagarja Kranj in Orehek lahko ogledate še do nedelje, 17. junija. Pobudnik in organizator tokratne razstave Plakat miru z naslovom Prihodnost miru je Lions klub Kranj, udeležile pa so se ga tudi dame s fotografije: zadolžena za projekt Sonja Toporš, Brigita Kraševec, Jožica Belšak in pa Monika Tavčar, ki so ji ob odprtju razstave zaupali povezovanje pestrega programa, ki je bil predvsem glasbeno zelo vabljiv. Nastopil je namreč tudi priljubljeni Nipke. A. B. / Foto: Tina Dokl
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Besedilo: Alenka Brun

Z
adnjih sedem let Anna Tia Paynich 
živi v Logatcu. V letu in pol, kar je 
samska, se je veliko izobraževala 
na duhovnem področju, naredila 

licence za zdravljenje z alternativnimi 

metodami, sebe tako ozdravila dveh avto-
imunih bolezni in pomagala številnim 
okoli sebe. Ima šestletno hčer, ki obi-
skuje prvi razred, z njenim očetom pa 
ostajata v prijateljskih odnosih. Prosti čas 
največkrat preživlja s hčerko: »Pleševa, 
riševa in pojeva.«
Otroštvo je Anna preživela v Kranju. Po 
končani gimnaziji se je odločila za štu-
dij na ljubljanski Naravoslovnotehniški 
fakulteti, smer oblikovanje oblačil. Po 
diplomi jo je pot vodila v svet. »Modne 
vode so me ponesle v večje modne pre-
stolnice po svetu in dobila sem veliko 
praktičnega znanja, izkušenj.« Leta 
2006 je napisala celo knjigo Blišč in 
beda modnega sveta in tri leta kasneje 
so po njej posneli tudi sedem nadalje-
vanj za televizijo. Sedaj je v izdajanju 
njena druga knjiga, ki govori o brez-
pogojni ljubezni ter uči tako žensko 
kot moškega o medsebojnih odnosih. 
Želi pa si, da bi napisala še tretjo knji-
go, na temo zdrave prehrane. V njej pa 
bi povezala zgodovino prehranjevanja 
naših prababic s sodobnimi boleznimi 
in novimi recepti, vključila pa bi tudi 
znanje in mnenja zunanjih, svetovno 
priznanih zdravilcev in kuharjev.
Zakaj ste se prijavili v šov Master-
Chef Slovenija? Nov izziv?
»Obožujem izzive in v svojih obdob-
jih duhovnega razvoja jih sprejemam 
kar veliko, saj se le tako spoznavam in 
rastem. Šov me je poklical, če se tako 
izrazim, kajti želela sem spraviti svoje 
kuhanje na bolj odprt, praktičen, pove-
zovalen nivo. Predvsem pa se izuriti v 

novem pristopu k hrani – tako z vidika 
okusov kot tudi z vidika hitrosti in umet-
nosti, s poudarkom na zdravi prehrani.«
Ste mislili, da boste prišli v šovu 
tako daleč oziroma ste si želeli, da 
bi ostali še dlje?
»V šovu sem ostala točno toliko časa, kot 
je bil namen, da ostanem. Huda opekli-
na na roki je bila znak, da imam dovolj, 
da sem naredila to, po kar sem prišla. 
Pripravljena sem se bila sicer še učiti, 
vendar se je moj čas iztekel.«
Kakšne vrste poguma nekdo potre-
buje, da se prijavi v tovrstni kulina-
rični šov?
»Vsak se mora zavedati, da vendarle 
vstopa v igro vlog; da je to šov za gledal-
ce in da moraš biti pripravljen na vse: 
kakorkoli boš predstavljen, boš moral 
to popolnoma sprejeti. Zelo moraš biti 
odprt, bojevniški in tekmovalen. Imeti 
moraš dovolj znanja in izkušenj, dru-
gače pa dobiš nove, nepričakovane. V 
vsakem primeru se veliko naučiš. Kar je 
pritiska in tempa, pa se vsak spopada s 
seboj in premika svoje meje.«
Eni, preden se prijavijo v šov, tiste 
iz preteklosti dobesedno naštudi-
rajo.
»Ne maram naštudiranih scenarijev, ker 
potem me nič ne preseneti. Moj moto v 
življenju je ’go with the flow’ (prepusti 
se toku) – in rada plujem po valovih, 
včasih po razburkanem morju in manj-
krat v bonaci. Ker sem umetniška duša, 
imam rada eksperimente, kreativnost 
in individualnost. V šovu sem imela 
recepte v vseh oddajah; razen v zadnji, 

Če nimaš dovolj izkušenj,  
jih dobiš
Kuharski šov MasterChef Slovenija je bil za Anno Tio Paynich zanimiva izkušnja.  
Pravi, da celo noro dobra izkušnja. Imela je tudi težke trenutke, a iz oddaje v oddajo  
je svoje meje prestavljala višje ali jih celo podirala.

stop-shop.com

A BRAND OF
IMMOFINANZ

Cesta Staneta Žagarja 71
Kranj

ODDAMO prostor na parkirišču za 
namen promocij! 

Nabor najemnikov objekta:  
Dipo, Big Bang, Sportsdirect.com,  
Kik, Pikapolonica, Tedi, Mana, Sportina, 
dm, Pepco, Mega center fitnes, cafe 
Rock n Roll 

Kontakt: email kr@m2.co.at 
in telefon 01 428 8883 
Splet: stop-shop.com/sl/si/kranj 

STOP SHOP Kranj
NAKUPOVALNI PARK 
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 sukanci, gumbi, zadrge, okrasni in robni trakovi
 volna, pletilke
  preja za kvačkanje in vezenje, kvačke
  metraža z otroškimi motivi, podloge in blago 

za vezenje

 Šiviljska popravila

Ko vas zasrbijo prsti, pri Vidi je vse v vrsti
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OBIŠČITE NAS NA NOVI LOKACIJI –
v prostorih bivše lekarne v Podjetniškem centru na Cesti 

Staneta Žagarja poleg poslovalnice SKB-ja.

trgovina z drobno galanterijo za šivanje in ročna dela
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, T: 04 235 28 50

Delovni čas: od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

8. oddaji, sem kreirala, kar je odtehtalo in me osvobodilo vseh 
omejitev od prejšnjih receptur.«
Kako bi ocenili svoje kuharsko znanje: kot dobro, zado-
voljivo, izvrstno?
»Uh, moj pogled nase in moja samopodoba: vedno sem izvr-
stna v vseh stvareh, ki se jih lotim, pa naj bo to oblikovanje, 
šport ali izobrazba. Kuhanje je zame poseben ritual, kjer se 
povezujem s hrano, s katero se potem moje telo zdravi, tako 
da bi izpustila te močne pridevnike. Zagotovo se niti ne bi pri-
merjala z našimi sodniki, kaj šele s tujimi kulinaričnimi velja-
ki. Pustimo stroko stroki (smeh).«
V šovu smo lahko videli, da je vaš odnos do hrane 
poseben.

»Moja hrana je vedno deležna duhovnega čiščenja karme, 
povezovanja, zahvaljevanja in polnjenja z ljubeznijo, zdra-
vjem in mirom. Meso sem prenehala jesti zaradi dveh avto-
imunih bolezni in tudi zato, ker sem se ukvarjala z živalmi, 
jih urila za terapije za otroke s posebnimi potrebami. Zdi se 
mi sedaj nehumano, da bi jih jedla, saj so bile moje ovce, 
koze, konji, zajci na neki način svete živali.«
Raje kuhate ali pečete?
»Pečem ne, ker ne obožujem slaščic; rada pa imam ’al den-
te’ in zelenjavne jedi, začinjene in pripravljene po maroško, 
indijsko, tajsko, afriško …«
Vas je bilo v šovu česa še posebej strah?
»Sem brez strahu, kar je podedovala še hčerka Anaya 
(smeh).«
Imate favorita v sedanjem MasterChefu Slovenija?
»Moji favoriti so vsi moji sončki, s katerimi smo še vedno pri-
jatelji in se družimo ter povezujemo. Vsak posebej od tekmo-
valcev je edinstven in vsak mi je dal nov pogled na življenje.«
Kako naprej? Se počasi vračate nazaj v svoj življenj-
ski ritem?
»Kuham sedaj le bolj ob koncih tedna, ker sem polno zapos-
lena z učenjem plesov, joge in meditacije, in sem tako vsak 
dan praktično do večera od doma. Sem se pa lotila nove kole-
kcije: unikatnih in pisanih predpasnikov s svojim imenom, 
ki imajo vgravirano energetsko kodo – torej zdravilni zapis. 
Zraven pa spada še posebna kuharska rokavička, da se še kdo 
ne opeče (smeh).« 

Anna Tia Paynich / Foto: arhiv Pop TV



Emisije CO2: 180−125 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−4,8 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0529−0,0183 g/km. 
Število delcev: 0,00830−0,00117 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Prikazan je model Tiguan R-Line 
Edition z dodatno opremo. Slika je simbolna. *Prihranek je odvisen od izbrane izvedbe.

www.volkswagen.si

Pustite se zapeljati!
Izbirajte med izvedbami Tiguan Trend Edition, Tiguan Comfort Edition in Tiguan R-Line
Edition, ki vas bodo navdušile s svojo bogato opremo, in prihranite do 4.500 EUR*.

Več informacij o izvedbah Edition najdete v našem prodajnem
salonu Volkswagen ali na www.volkswagen.si.

Tiguan.
Zdaj v novih 
izvedbah 
Edition.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200 I  www.avtohisavrtac.si



Gorenjsko 
poletje



ETNO FOLK FESTIVAL
17. 6.

NEDELJA 
ob 19.00

16. 6.
SOBOTA 
ob 13.00

NASTOP BQL
SOBOTNI PIKNIK:

70 LET RKS OZ KRANJ

NOSIL BOM RDEČO ZVEZDO, 
SVETLANA MAKAROVIČ
Z GOSTI

DUB FX 
(Avstralija)

29. 6.

30. 6.

MARKO ŠKUGOR 
& KLAPA MASLINA

VID VALIČ: TVOJ 
BODOČI BIVŠI MOŽ

15. 7.

21. 6.

NEDELJA 
ob 21.00

ČETRTEK 
ob 21.00

PETEK 
ob 21.00

SOBOTA 
ob 21.00

MARINA MARTENSSON 
KVARTET

MAJA KEUC AMAYA 
Z GLASBENIKI

VOKALNA SKUPINA 
VOX ARSANA Z NINO STRNAD 
IN INSTRUMENTALNIM TRIOM

KLEMEN SLAKONJA IN ALL STAR 
ORCHESTRA POD VODSTVOM 
MAESTRA LOJZETA KRAJNČANA

4. 7.
SREDA ob 20.30

TEO COLLORI 
IN MOMENTO CIGANO

11. 7.

18. 7.

25. 7.

1. 8.

8. 8.

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

www.visitkranj.com

VSTOPNICE V PREDPRODAJI V KRANJSKI HIŠI, GLAVNI TRG 2 IN URO PRED DOGODKOM NA BLAGAJNI 
GRADU KHISLSTEIN. KONCERTI BODO POTEKALI V VSAKEM VREMENU. 

Vrt Gradu 
Khislstein Kranj 

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

PIANO POLETNA NOČ 
PIANIST MARKO ČRNČEC

INNER 
CIRCLE
(Jamajka)

28. 6.
ČETRTEK
ob 21.00

PRODAJA VSTOPNIC NA PRODAJNIH MESTIH EVENTIM, MOJEKARTE, PETROL  SERVISIH, KRANJSKI HIŠI . 
ORGANIZATOR SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA ALI ODPOVEDI V PRIMERU SLABEGA VREMENA.
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Besedilo: Ana Šubic

N
ekaj vročih dni smo letos že izkusili, pa čeprav smo 
komaj sredi junija. V naslednjih dveh mesecih nam bo 
še precej bolj vroče in takrat se prileže tudi obisk hribov 
in gora, kjer so temperature prijetnejše. Kaj storiti, da bo 

vaš korak varen, si preberite na naslednjih straneh, kjer je Mat-
jaž Sušnik iz Planinskega društva Kranj podelil nekaj nasvetov 

za tiste, ki se boste po ohladitev odpravili v gore. Pogovarjali 
smo se tudi z Andrejem Zalokarjem, predsednikom Komisije 
varno kolesarim – o kolesarskih poteh in povezavah v Kranju 
in okolici ter o napakah, ki jih počnemo na kolesu. V vročih 
dneh, ko kakšnega daljšega dopusta še ni na vidiku, se prileže 
tudi hiter skok v vodo v bližini doma. »Ko smo bili mulci, smo 
bili vsak dan za Kokro, gor na Petrovcu ali pa na Skalci, to 
mi je bilo najbližje,« se spominja voditelj in stand up komik 
Klemen Bučan. O preživljanju prostih vročih poletnih dni so 
spregovorili tudi drugi znani Kranjčani, med njimi plesalka 
Maja Geršak, ki prosti čas rada izkoristi tudi za hribe. Velik 

Poletje  
že pred vrati
Kranj bo vsak čas zaživel v poletnem utripu. 
Glasbeni, kulturni in športni dogodki se že vrstijo.

KRANFEST OSREDNJI GORENJSKI FESTIVAL 
KULTURE, ŠPORTA IN KULINARIKE 
V STAREM KRANJU20

18

TABU / HAMO & TRIBUTE 2 LOVE 
HELP ! BEATLES TRIBUTE  

ABBA MIA / SLAVKO IVANČIČ  
TINKARA KOVAČ / EROIKA AROMATIKA  

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI  
FESTIVAL LAJNARJEV / ULIČNO GLEDALIŠČE ANA MONROE 

STAND UP / KRANSKA KUHNA / OTROŠKI KRANFEST

19-21
JULIJ

www.visitkranj.si

S koncerta Big Foot Mame v Khislsteinu / Foto: Primož Pičulin



del Slovencev še vedno vroče dni preživlja na hrvaški obali ali 
drugje v tujini, pa čeprav imamo ogromno možnosti za oddih 
in tudi aktivno preživljanje prostega časa pravzaprav – pred 
nosom. Na to prevečkrat pozabimo.
Prihodnji meseci pa prinašajo tudi pestro poletno dogajanje 
na prostem. Že hiter pogled na koledar dogodkov pokaže, da 
bo že ta konec tedna zelo živahen. Pozdrav poletju na Glavnem 
trgu, 43. Teden skokov na Gorenji Savi, odprtje razstave Marka 
Pogačnika, Poletna muzejska noč, kolesarska dirka po Slove-
niji z letečim ciljem v Kranju, gledališka predstava na prostem 
v Predosljah, etno banda s poezijo Iztoka Mlakarja, sodobni 
flamenko na Češnjevem vrtu, gasilski veselici v Mavčičah in 
drugi raznoliki koncerti na različnih prizoriščih …, da ne naš-
tevamo vsega. Vsekakor se splača pokukati na koledar priredi-
tev, saj je med njimi bržkone tudi kakšna po vašem okusu. Kot 
zanimivost: v Kranju bo od 21. do 23. junija evropsko prven-
stvo v footbagu – brcanju majhne usnjene žogice čez mrežo na 
badmintonskem igrišču, med 27. junijem in 1. julijem pa bo 
pod Joštom svetovno prvenstvo v gorskem deskanju.
ZA VSE OKUSE. Različni dogodki, za različne okuse, na različ-
nih lokacijah – tako je na kratko dogajanje, ki ga pripravljajo 
v poletnih mesecih, opisala Petra Žibert z Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj. Kot pravi, letošnji poletni program ne prina-
ša večjih novosti, a bo kljub temu zanimiv. Letno gledališče 
Khislstein je že gostilo Big Foot Mamo in Opero Rigoletto, v 
nadaljevanju se bodo na njegovem odru zvrstili še legendarna 
Crvena jabuka, Lačni Franz, muzikal Mamma Mia … V juliju 

in avgustu bodo nadaljevali z Glasbenimi večeri pod grajsko 
lipo. Potekali bodo ob sredah, medtem ko bodo četrtkovi veče-
ri namenjeni kinu pod zvezdami v Vovkovem vrtu.
Ohranili so lani uveden projekt Poletje s Prešernovimi nagra-
jenci, ki je bil med Kranjčani dobro sprejet. Osrednja osebnost 
letošnjega dogajanja je že omenjeni akademski kipar, nagra-
jenec Prešernovega sklada in vsestranski umetnik – Kranjčan 
Marko Pogačnik.
Bliža se tudi že 36. Kranfest s Kranjsko nočjo. Najbolj mno-
žična poletna prireditev na Gorenjskem bo potekala med 19. 
in 21. julijem. 
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Če ste ljubiteljica ali ljubitelj dalmatinske glasbe, bo tradicional-
ni, že tretji Dalmatinski večer pod zvezdami, ki bo v četrtek, 21. 
junija, na Škofjeloškem gradu, nedvomno prava izbira. Tudi letos 
bodo v čudovitem ambientu grajskega vrta obiskovalci doživeli 
Dalmacijo v malem, saj bo poskrbljeno za pristno dalmatinsko 
vzdušje. Zazvenela bo dalmatinska glasba, zadišalo bo po peče-
nih sardelicah, za piko na i pa bo možno nazdraviti še s kozar-
čkom plavca iz Šibenika. Organizatorji so prepričani, da bodo 
letošnji nastopajoči, Klapa Šufit, Klapa Rišpet in Goran Karan s 
svojo zasedbo Banda Vagabundo, poskrbeli, da bo občinstvo ob 
zvokih dalmatinskega melosa z mislimi odplavali vse do jadran-
ske obale. Goran Karan bo ob spremljavi svoje skupine poleg 
večnih uspešnic Lipa si lipa, Ostani, Tu non llores mi querida, 
Vagabundo, Prozor kraj djardina ... interpretiral tudi svoje novej-
še skladbe ter zimzelene dalmatinske in svetovne uspešnice. 
Leta 1992 ustanovljena Klapa Šufit sodi v vrh klapskega petja. 
Je trikratni absolutni prvak festivala Dalmatinskih klap v Omišu. 
Vrhunec je dosegla s hitom Ne diraj moju ljubav, med največje 
uspešnice pa sodita tudi Kapi Kiše, zmagovalka lanskega festiva-
la VDP Kaštela, in Uzelo te nebo suncu, zmagovalna pesem Veče-
rov dalmatinske šansone 2017. Klapa Rišpet pa je ena najmlajših 
hrvaških klap, deluje od leta 2011, a ji je je kmalu z avtorskimi 
skladbami in odličnimi priredbami starih dalmatinskih uspešnic 
uspelo pridobiti številne oboževalce. Leta 2013 je zmagala na 
Splitskem festivalu s pesmijo Ćaća. Obiskovalce, ki si bodo pro-
stor zagotovili na tribunah, organizatorji vabijo, naj s seboj pri-
nesejo tudi stole, odeje in ostalo opremo za piknik, da si bodo 
ustvarili še bolj domačo in prijetno atmosfero na koncertu.

Dalmacija v malem

Kranj bo prihodnji teden gostil evropsko prvenstvo v 
footbagu. Finalni dan bo 23. junija na Glavnem trgu, kjer bo 
tudi pester spremljevalni program. / Foto: arhiv organizatorjev



 

www. slo-zeleznice.si

ZAGREB / 9 €

OPATIJA, REKA / 9 €

PULJ / 19 €

BEOGRAD / 29 €

BUDIMPEŠTA / od 9 €

DUNAJ / od 29 €

MÜNCHEN / od 29 €

ZÜRICH / od 29 €

FRANKFURT / od 49 €

PRAGA / od 39 €
Navedene cene veljajo za enosmerne vozovnice iz Ljubljane. 
Število nizkocenovnih vozovnic je omejeno.
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

V
teh dneh se v visokogorju odpirajo
planinske koče, ki so preko zime
zaprte. Matjaž Sušnik, namestnik 
predsednika in načelnik Vodniške-

ga odseka pri Planinskem društvu Kranj, 
planincem svetuje, naj se o obratovanju 
koč vseeno pozanimajo pri društvih, ki
upravljajo posamezne postojanke. Če
v koči načrtujete nočitev, pa svetuje, da 
opravite predhodno rezervacijo, saj bodo 
koče v visoki sezoni polno zasedene. 

Priporočil tudi za varen korak v gore je 
več: »Letošnja zima je bila kar bogata s 
snegom, tako da se bo na posameznih 
mestih sneg ohranil še daleč v poletje, 
še posebej na severnih pobočjih ter v 
globljih grapah. Obiskovalce opozarja-
mo, naj bodo ustrezno opremljeni za 

Priprava na turo  
ni samo kondicijska
»Pri obiskovanju visokogorja je potreben celosten in bolj kompleksen pristop kot pri 
sredogorju. Žal opažamo malomarno in nepopolno opremljenost predvsem pri domačih
obiskovalcih, in ne pri stereotipnih tujcih,« opozarja Matjaž Sušnik iz PD Kranj. 
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Letošnja zima je bila kar bogata s snegom, tako da 
se bo na posameznih mestih sneg ohranil še daleč v 
poletje, še posebej na severnih pobočjih ter v globljih 
grapah. / Foto: PD Kranj
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EkoTurizem Viženčar leži na nadmorski višini 1500 m, nepo-
sredno na smučišču. Smo družinsko podjetje, ki obratuje že 
24. leto in smo neizmerno predani naravi in zdravi domači 
hrani. Meso, mleko, zelenjava, sokovi, marmelade, čaji, mesni 
izdelki so sad naših pridnih rok z domače kmetije, ki je ekolo-
ško usmerjena. Kuhamo tudi za zaključene skupine, različne 
obletnice, pohodniške skupine, gorske kolesarje, diabetike .... 
po vaših željah. Nudimo individualna svetovanja s področja 
zeliščarstva, zdrave prehrane, organiziramo zeliščne delavnice 
in degustacije zeliščnih čajev, možnost bioenergetskih masaž 
z reiki mojstrom in pomoč pri vzgoji in učenju otrok, ki jo nudi 
Divine Business Certified Coach in leader, oddajamo prostor za 
konference (od aprila do junija in od oktobra do decembra – po 
dogovoru), oddajamo piknik prostor, nudimo spanje na seniku 
s planšarskim zajtrkom ... Naši nastanitveni gosti imajo poleti 
različne popuste pri vstopnicah za adrenalinski park, ogledih 
muzejev, pri vstopnicah za kolesarske steze in pri izposoji opre-
me oz. koles v servisu, pri hrani in pijači v domači restavraciji, 
pri različnih masažah in individualnih svetovanjih ...

Ambrož pod Krvavcem 23
4207 Cerklje na Gorenjskem
Informacije in rezervacije: 
T: 041 647 545 Mia  
E: ekotur.vizencar@gmail.com 
S: www.vizencar-krvavec.si

PODAJTE SE NA IZLET Z NABIRANJEM  
ZDRAVILNIH ZELIŠČ, Z ZDRAVO MALICO IN KOSILOM 

NA EKO TURIZMU VIŽENČAR – KRVAVEC

10.00 – Prihod, hladna malica z zeliščnim čajem ali šilcem 
domačega in pozdrav mlade kmetice 2008 s predstavitvijo tre-
nutno rastočih zelišč.
12.00 – Pohod na planino Koren ali do kapelice Marije Snežne 
ali na Veliki Zvoh (jezero), nabiranje zdravilnih zelišč ali pa indi-
vidualno svetovanje, kako naše razpoloženje in naša potlačena 
čustva vplivajo na naše zdravje, kako si pri tem pomagamo z 
zelišči  in z energetskimi terapijami 
15.00 – Prihod na kosilo in druženje do poznih večernih ur. 
Cena 30 €/osebo zajema malico s pijačo dobrodošlice, kosilo 
(hrana je ekološka, možnost alergijskih in diabetičnih obrokov), 
predavanje in predstavitev planine.
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prečenje snežišč, seveda pa morajo znati opremo tudi upo-
rabljati. O morebitnih nevarnih odsekih se lahko pozanima-
te tudi pri oskrbnikih planinskih koč.«
DOMA POVEJTE, KAM SE ODPRAVLJATE. Pred začetkom 
glavne planinske sezone Sušnik opozarja tudi na ustrezno 
pripravljenost glede na zahtevnost ture: »Tu ne govorimo le 
o kondicijski pripravljenosti, temveč tudi o pripravi na turo, 
ki vključuje zbiranje informacij, preverjanje vremenske 
napovedi, ustrezno izbiro opreme, sopotnika … V današnjih 
dneh se pri zbiranju informacij dogaja, da smo prenasičeni 
z njimi na družbenih omrežjih, internetnih straneh, raz-
nih forumih. Treba je ohraniti dobršno mero kritičnosti do 
informacij oziroma planincem svetujemo, naj informacije 
povzemajo od ljudi, ki jih poznajo in jim zaupajo.« Dodali 
bi, da doma vedno povejte, kam se odpravljate na planinsko 
turo, v planinskih kočah na izhodiščih in vrhovih se vpisuj-
te v vpisne knjige. Gorski reševalci vas bodo v primeru, da 
se izgubite, hitreje našli. V primeru stiske oziroma nesreče 
pa je prva številka za klic 112.
Pri obiskovanju visokogorja je potreben še bolj celosten in 
bolj kompleksen pristop kot pri sredogorju, dodaja sogovor-
nik: »Žal opažamo malomarno in nepopolno opremljenost 
predvsem pri domačih obiskovalcih, in ne pri stereotipnih 
tujcih. Čelada in prva pomoč bi morala biti osnovna opre-
ma vseh obiskovalcev visokogorja, plezalni pas ter samova-
rovalni sistem pa po potrebi. V zgodnjem poletju in preko 
severnih pobočij bi med osnovno opremo zagotovo sodil 

 Obiskovalce opozarjamo, naj bodo 
ustrezno opremljeni za prečenje snežišč, 
seveda pa morajo znati opremo tudi 
uporabljati. O morebitnih nevarnih odsekih 
se lahko pozanimate tudi pri oskrbnikih 
planinskih koč.



30 I GORENJSKO POLETJE

M CARAVANING d.o.o.
Poslovna cona A10

4208 Šenčur

040/410-444
04/510-40-50 

caravaning@mixilab.tv

mixi-caravaning.si

PRODAJA CARAVANING OPREME.
servis in prodaja počitniških vozil.

PRODAJA KAMPING in outdoor OPREME.
VEČ KOT 790 blagovnih znamk!

ZASTOPSTVO IN PRODAJA:

tudi cepin in pa dereze. Topla rezervna 
obleka, kapa, rokavice, ustrezna zaščit-
na obutev ter zadostna količina hrane in 
tekočine pa so tako ali tako nujno 'bre-
me' nahrbtnika.«
V KRANJSKI KOČI MLAD OSKRBNIŠKI 
PAR. Letos sta obe postojanki, ki sta v 
oskrbi Planinskega društva Kranj, že 
odprti vse dni. »V planinskem domu 
na Kališču, ki je priljubljena destina-

cija pod Storžičem, vas bo pričakala 
oskrbnica Tanja, ki slovi po svoji dobri 
planinski hrani. Dobri dve uri hoje iz 
Mač ali iz Bašlja in že boste na terasi z 
najlepšim razgledom na Kranjsko-Sor-
ško polje. Od tod vas do vrha Storžiča 
loči še dobra ura hoje,« je turo povzel 
Matjaž Sušnik.
V Kranjski koči na Ledinah pa je letos 
prvič nastopil mlad oskrbniški par pod 

vodstvom Mihe Zupančiča. Napovedali 
so mladostno energijo in kulinarični 
pohod med vegetarijansko in vegansko 
prehrano ter še vedno kaj okusnega za 
tradicionalne ljubitelje jezerskih in pla-
ninskih dobrot. »V koči se preko poletja 
obeta kulturni in športni program, ki se 
bo vključil v zgodbo Jezerskega, prve 
slovenske vasi, ki je vključena v mrežo 
Gorniške vasi – Bergstaigen Dorfen. 
Seveda ne smemo pozabiti neverjetne 
okolice Ledin, tik ob koči je ledenik pod 
Skuto, najbolj vzhoden ledenik v Alpah. 
V teh dneh nudi s svojo snežno odejo 
odlično podlago za vse turne smučarje, 
ki se ne morejo posloviti od snežnih 
radosti.« Bo že držalo, da je kontrast 
snega in razgled na zeleno Jezersko 
eden od pogledov, ki ga v tem poletju ne 
gre zamuditi ... 

Na terasi z razgledom na Kranjsko-Sorško polje / Foto: PD Kranj

 Topla rezervna obleka, 
kapa, rokavice, ustrezna 
zaščitna obutev ter zadostna 
količina hrane in tekočine so 
tako ali tako nujno 'breme' 
nahrbtnika.
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Turistično društvo (TD) Kokrica je minulo soboto v sodelovanju 
z Zavodom za turizem in kulturo Kranj izpeljalo že 11. Pohod 
po Mamutovi deželi. Tokratni je potekal prej kot minula leta, 
ko je bil septembra. »Že nekaj let zapored se je ravno na naš 
datum, ki je bil tradicionalen, odvijal tudi Triglav tek na Brdu, 
ki nam je žal pobral kar nekaj naših zvestih pohodnikov in tudi 
ljudi, ki so pomagali pri izvedbi pohoda. Sicer se je marsikje 
dogajalo tudi na letošnji termin, a se nam vseeno zdi, da je ta 
datum boljši kot septembra, saj je takrat tudi že čas trga-
tev,« je pojasnila Irena Čadež iz TD Kokrica. Glede na letošnje 
spremembe so bili z udeležbo zadovoljni, naslednje leto pa se 
nadejajo še večjega odziva ljubiteljev narave in pohodništva. 
Mamutova pot vodi po idiličnih lokacijah Bobovških jezerc, 
posestva Brdo in Udin boršta, obiskovalec pa spozna tudi kraj, 
kjer so leta 1953 izkopali okostje mamuta. V Čukovi jami so 
zopet uprizorili kratko igrico na temo življenja v času mamuta. 
Pohodniki so se ustavili tudi ob stojnicah, na katerih je potekala 
degustacija vin Goriških brd, mednje so razdelili tudi sladoled. 
Kot pravi Čadeževa, obiskovalce navdušujejo lepa okolica, 
pogled na gore, pot skozi gozd, prijetne postojanke, najbolj pa 
prijetno druženje. »Poleg tega poti niso zahtevne,« je pristavila 
Čadeževa. Krajša, sedemkilometrska pot traja približno dve uri 
s postanki vred, daljša, 14-kilometrska, pa štiri ure. »Letos se 
nam je poleg maskote škrata Krančka pridružila tudi maskota 
našega turističnega društva, mamut,« je povedala Čadeževa. 
Pohodniki so poleg malice, pijače in flancata dobili tudi spo-
minsko majico in kupon za nagradno žrebanje. Nagrajeni so 
bili sicer vsi pohodniki, glavna nagrada pa je bilo kolo.  
A. Š. / Foto: Primož Pičulin

PO MAMUTOVI DEŽELI ŽE JUNIJA

Letos je potekal že enajsti Pohod po Mamutovi deželi.

Organizatorji so za pohodnike pripravili lepe nagrade.
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A2U ŠENČUR  T: 04 29 27 200     www.a2u.si

Varujemo
  vaše zdravje.

Besedilo: Ana Šubic

V
Kranju je resda zelo malo pravih 
kolesarskih poti (v mestu Kranj 
jih je vsega skupaj za okoli 2,2 
kilometra), ki so rezervirane 

izključno za vožnjo s kolesi, zato pa so v 
zadnjih letih uredili precej več t. i. kole-
sarskih povezav, ki si jih kolesarji sicer 
delijo s kmetijsko mehanizacijo, rolkar-
ji, mopedisti in družinami z otroškimi 
vozički, tu pa tam pa tudi še s kakšnim 
avtomobilom. Takšnih urejenih kolesar-
skih povezav, kjer še vedno lahko kole-
sarite precej brezskrbno in varno, pa je 
v Kranju z okolico po podatkih predsed-
nika Komisije varno kolesarim Andreja 
Zalokarja že za dobrih 24 kilometrov, v 
naslednjih letih pa naj bi se še namnoži-
le. Mestna občina Kranj je namreč prav 
na pobudo komisije že naročila projekt 

Zasnova kolesarskega omrežja v MO 
Kranj, ki je temeljni dokument načrto-
vanja kolesarskega omrežja. »Viri finan-
ciranja njegove izvedbe bodo različni. 
Nekaj jih bo iz rednega vzdrževanja, za 

infrastrukturne posege pa se je občina 
prijavila na razpise EU, kjer sredstva 
pričakuje iz naslova Celostnih promet-
nih strategij in trajnostnih naložb,« je 
razložil Zalokar.

Kolesarjenje v Kranju
Kranj od nekdaj slovi po odličnih kolesarjih, manj pa je bilo v preteklosti storjenega za 
rekreativne in tudi povsem »navadne« kolesarje. A danes je slika že precej drugačna.
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ODKRIJ
NEZNANO. 
NAJDI SVOJO POT.
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V Kranju in okolici resda ne premoremo tako varne kole-
sarske poti, kot sta kolesarska pot D2 od Jesenic do Rateč 
in naprej čez mejo v Italijo ter Bohinjska kolesarska pot 
iz Bohinjske Bistrice do jezera in naprej do Srednje vasi v 
Zgornji Bohinjski dolini, a še vedno se najde precej razme-
roma varnih kolesarskih povezav. Med njimi je za dnevno 
rekreacijo zagotovo najbolj priljubljena povezava od Orehka 
čez Sorško polje do Trate. S tem se strinja tudi Zalokar, ki 
priporoča tudi uporabo štirih kolesarskih povezav pod Sto-
ržičem, ki so plod sodelovanja med občinami Kranj, Naklo, 
Tržič in Preddvor. »Poti so označene (10, 10A, 11, 11A) in 
speljane tako, da ustrezajo skoraj vsakomur. Koordinacijo 
označevanja in ostalih elementov je izpeljal Zavod za turi-
zem Kranj, društvo Rekreatur pa izvaja promocijske dogod-
ke in izlete na omenjenih trasah,« je dejal.  
O NAJPOGOSTEJŠIH KRŠITVAH Kolesarimo pa ne samo za 
rekreacijo, ampak se na kolo marsikdaj usedemo tudi zaradi 
vsakodnevnih opravkov v mestu. Pri tem največkrat nastane 
težava, ker se povprečen kolesar ne drži ravno strogo cestno-
prometnih predpisov. Med najpogostejšimi kršitvami Andrej 
Zalokar tako našteje vožnjo po pločniku navkljub urejenemu 
kolesarskemu pasu, vožnjo po kolesarskem pasu v nasprotni 
smeri, neupoštevanje neprekinjenih črt na cesti ... »Pri tem 
so posebej skrb vzbujajoči prizori, ko tudi otroci sami ali pa 
celo v spremstvu svojih staršev enako učinkovito kršijo pred-
pise. Zdi se, da se kolesarji ne zavedajo, da so udeleženci v 
prometu in da seveda tudi zanje veljajo enaka pravila kot za 
vse ostale,« ugotavlja naš sogovornik. 

etapa

Velika izbira koles v Škofji Loki,
Prodaja in servis

na novi lokaciji na Kidričevi cesti 29  
v Škofji Loki (Stari dvor).

www.etapa.si I t: +386 40 893 007 I e: info@etapa.si
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Trgovina Grašca, Hladnikova 11, 4294 Križe, Telefon: 04 595 6010, www.grasca.si

Trgovina Grašca, Hladnikova 11, 4294 Križe, Telefon: 04 595 6010, www.grasca.si

Kolesarska oblačila 
Pri Scottu so v ospredje kolesarke kolekcije 2018 postavil predvsem oblačila s poudarkom na 
kakovosti, udobju in dobri vidljivosti. Odlikujejo jih visoko kakovostni, hitro sušeči in koži prijazni 
materiali za še tako zahtevne kolesarje! Klasično črno-belo kombinacijo za letošnje poletje 
dopolnjujejo bolj živahne in fluorescentne barve s  pridihom stilskega retro dizajna. 

Kolekcija 2018

Kako so že v preteklosti opozarjali slovenski policisti? 
Mi zgolj povzemamo – ostanite na kolesu vidni, predvsem pa previdni! 

Kolesarski center Grašca iz Križ pri Tržiču vam podarja bon za 30% popust na kolesarska oblačila in obutev iz zaloge.
Popust velja le ob predložitvi kupona.

BON za 30% popust na kolesarska oblačila in obutev
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Zbudi
zmaja v sebi

Nad Tržičem je lahko zbuditi zmaja v 
sebi. Domačine, kot je ledni plezalec 
Klemen Premrl, vse leto žene v gore. 
Najdaljša slovenska alpska veriga 
Karavank ponuja razkošje planinskih  
smeri in več kot 20 trasiranih poti za 
gorske kolesarje.

Ob razgledih, kot je greben Košute, 
se slaba volja zlomi kot kamenje 
iz legende o zmaju, ki je razklal 
goro na dvoje. Vmes se ustavite na 
gostoljubnih kmetijah in kočah, 
med katerimi so tudi kolesarjem in 
pohodnikom prijazne nastanitve.

Več informacij: TPIC Tržič, 04 59 71 536, 
051 627 057, informacije@trzic.si

planinarimo
& kolesarimo
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Gorenjska plaža je sodoben bazenski 
kompleks, ki nudi rekreacijo in spros-
titev v prijetnem naravnem okolju in 
je z razgledom na bližnje hribe kot 
nalašč za umik od razgibanega in  
hitrega vrveža vsakdana.

Cena vstopnic za celodnevno  
kopanje
•  otroci do 2. leta brezplačno
•  predšolski otroci 1,50 €
•  osnovnošolci 3,00 €
•  dijaki, študenti, upokojenci,   
   invalidi 4,00 €
•  odrasli 5,00 €
Posebno ugodna je ponudba  
vstopnic za družine.

Letno kopališče Gorenjska plaža
C. Ste Marie aux Mines 11, 4290 Tržič
tel 08 205 76 66
gorenjska.plaza@gmail.com
www.bios-trzic.si/gorenjska-plaza/
www.visit-trzic.com
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Besedilo: Ana Šubic

P
lesalka Maja Geršak, ki je do nedavnega skupaj z Gaš-
perjem Rifljem blestela v drugi sezoni šova Zvezde 
plešejo, si bo dopust privoščila kar na Tajskem. Prav te 
dni je namreč odpotovala nazaj v kitajski Hong Kong, k 

zaročencu, ki tam poučuje ples. »S partnerjem greva na Taj-
sko skupaj s prijateljema iz plesnega sveta. Definitivno imam 
rada aktivni dopust. Nerada samo poležavam ... Z aktivnostjo 
se vedno sprostim. Je pa res, da je to čisto drugačna vrsta aktiv-
nosti: kakšno urico na dan tenisa, kolesarjenja in potapljanja v 

zelo rekreativnem vzdušju,« je dejala Maja. Vroče poletne dni 
si običajno lajša v senci, sonca ne mara preveč. »Zelo rada, če le 
imam čas, pa tudi hodim v hribe,« je pristavila.
Nekdanji atlet Rožle Prezelj nam je zaupal, da bo letos zara-
di izjemnih uspehov atletinj, ki trenirajo v njegovi atletski 
šoli, imel zelo malo časa za daljši dopust. Konec julija si bo 
za nekaj dni privoščil oddih v Barbarigi pri Pulju. »Glede na 
tempo, ki ga živim v zadnjih letih, imam raje bolj umirjen 
dopust,« je dejal. Vročina mu sicer ne povzroča težav, nam je 
še povedal: »V poletnih dneh rad izkoristim kakšen večer za 
druženje ob hladni pijači.«
Precej bolj se je razgovoril voditelj in stand up komik Kle-
men Bučan. Kot pravi, bo skušal čim večkrat skočiti na mor-
je, kar je sicer njegova vsakoletna želja, ki pa večinoma ostaja 
neuresničena. Letos je bil med prvomajskimi prazniki že v 
Poreču, čez mesec dni pa se odpravlja v Grčijo. Kam točno, 

Maja se bo potapljala
Potapljanje na Tajskem, druženje ob hladni pijači, hribi, potepanje po obmorskih mestih, skok v ledeno 
mrzlo reko ... Znani Kranjčani o tem, kako bodo preživeli proste vroče poletne dneve.

Poletno razpoložena Maja Geršak / Foto: osebni arhiv

TRGOVINA NANCY
Cvetlična ulica 3, Naklo
Pon.-pet.: 9.00-19.00
Sob.: 8.00-13.00
Tel.: 04 277 22 23
www.nancy.si

KOPALKE NANCY SO Z LJUBEZNIJO  
IZDELANE V SLOVENIJI.
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Dan odprtih vrat bo v nedeljo, 24. 6. 2018, 
obisk kopališča je ta dan brezplačen.
Letno kopališče bo obratovalo od 22. 6. 2018 do 21. 8. 2018:
- 22. in 23. 6. 2018 od 11. do 22. ure, nato pa
- vsak dan: od 9. do 22. ure
- popoldansko kopanje: od 14. do 22. ure
- nočno kopanje: od 20. do 22. ure

Od 22. 8. sledijo priprave bazena za evropsko  
veteransko prvenstvo v vaterpolu in plavanju, ki bo  
od 27. 8. do 7. 9. 2018.

Do 20. junija so v prodaji sezonske vstopnice  
po akcijskih cenah:
- odrasla 60 EUR (redna cena 72 EUR)
- otroška 38 EUR (redna cena 44 EUR)
- družinska 110 EUR (redna cena 130 EUR)

                    dnevne vstopnice/popoldanske vstopnice    
odrasla: 5 EUR 4 EUR 
otroška: 3 EUR 2,5 EUR
družinska: 9 EUR 8 EUR 

Bazen z vodo, ki ima prijetnih 27 stopinj Celzija, vas v 
sončnem vremenu prijetno ohladi, v primeru oblač-
nega vremena pa vam omogoča rekreativno plavanje.

Obiskovalci bazena lahko sodelujejo na vodenih 
animacijah. Udeležite se lahko zabavnih iger, ki so 
primerne za šolarje in dijake. Za varnost in red med 
potekom animacij bodo skrbeli strokovno usposob-
ljeni animatorji. Pod nadzorom se je možno igrati tudi 
na velikih bazenskih igralih. Izbira iger in postavitev 
igral je prilagojena starosti sodelujočih. Sodelovanje 
je za obiskovalce bazena brezplačno.
Z osvežilnimi napitki, sladoledom in ostalo ponudbo 
vas razvajajo v dveh lokalih. Vabljeni.

Informacije: recepcija bazena 04-2014440, 

www.zsport-kranj.si

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ  
vabi na  

LETNO KOPALIŠČE V KRANJU  
v kopalni sezoni 2018
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še ne ve, so mu pa na splošno grški otoki zelo všeč. »Mogoče 
celo ponovim kakšno destinacijo, kjer vem, da je super, reci-
mo Kefalonijo ali Rodos,« razmišlja. Ima sicer raje aktivni ali 
bolj umirjen dopust? »Srednje, tudi če grem samo za en teden 
in se odločim za bolj počitek, to ne pomeni deset ur ležanja 
na plaži. Rad menjam plaže, kar je recimo v Grčiji super, vsak 
dan sem drugje, vmes pogledam arheološke in naravne zani-
mivosti. Super so mi tudi obmorska mesta, zelo rad se spre-
hajam po njih, tudi vročino imam rad, mi je všeč, da žge ...« 
Pa vendar se je kljub temu treba nekako ohladiti. »Ko smo 
bili mulci, smo bili vsak dan za Kokro, gor na Petrovcu ali 
pa na Skalci, to mi je bilo najbližje. Danes se v Sloveniji naj-
raje zapeljem do Bohinja, mislim, da je tam najlepše sloven-
sko jezero, najbolj čisto. Če je slučajno tako vroče, da je voda 
topla, se pa vržem kar v reko, ki teče v jezero, pod tistim lepim 
legendarnim mostom, kjer se moraš nujno fotografirati za 
Instagram. Ta je garantirano ledena, vsakič znova me prese-
neti, kako zmrazi. Ven prideš napet kot iz fitnesa,« je še dejal 
Klemen, ki se bo avgusta napol delovno odpravil tudi v Dalma-
cijo. »Na Neretvo, na najlepšo peščeno plažo, kjer povezujem 
Kite-borderski festival.« 
Manekenka in voditeljica Katarina Jurkovič pa letos namerava 
večkrat za nekaj dni spontano oditi na kratek oddih: ta mesec s 
prijateljico, kasneje pa z družino. »Rada imam aktivni dopust, 
tudi sin je zelo aktiven, zato poležavanje pri meni me pride v 
poštev. Rada kolesarim, rolam in tudi vodni športi so mi blizu. 
Vročim temperaturam se izogibam s tem, da si poiščem senco 
in imam pri sebi dovolj hladne vode. Ure, ko je temperatura 
najvišja, skušam preživeti bolj umirjeno.« 



AMD KRANJ VABI K ČLANSTVU
Ob prvi včlanitvi ima novi član možnost, da se odloči za vrsto članstva, ki mu najbolj 
ustreza: osnovno (A), razširjeno za uporabnost v tujini (P), več oblik družinskega ter 
novejše s turističnim zavarovanjem v tujini. Članske ugodnosti so dovolj raznolike, 
zato priporočamo ogled na spletni strani AMZS ali informativni pogovor v AMD Kranj 
ali AMZS PE Kranj.
Kot član AMD Kranj imate še dodatne ugodnosti pri naših poslovnih partnerjih ter 
cenovno ugodna letovanja v naših apartmajih v Termah Čatež in Moravskih Toplicah. 

Vsekakor je dovolj razlogov, 
da postanete član AMD KRANJ.

Obiščite našo spletno stran www.amd-kranj.si ali nas obiščite  
v naši pisarni na Koroški cesti 53d v Kranju vsak ponedeljek  
ali sredo od 9. ure do 16.30 ali petek od 9. do 13. ure. 

AVTO MOTO DRUŠTVO KRANJ, KOROŠKA C. 53D, KRANJ
tel: 04/23 80 240, e-pošta: amd.kranj@siol.net

Besedilo: Ana Šubic

V 
Kulturno umetniškem društvu 
Predoslje so pripravili izvirno ljud-
sko igro na prostem. Predstavljajo 
delo Josipa Jurčiča Deseti brat, ki 

velja za prvi slovenski roman. Za igro na 
prostem ga je priredil Iztok Jože Basaj, ki 
je bil tudi v vlogi režiserja, za dramatiza-
cijo pa je poskrbel Andrej Inkret. Igro, v 
kateri nastopa sedemnajst igralcev, so 
premierno uprizorili in tudi prvič pono-
vili minuli konec tedna, v juniju pa jih 
čakajo še štiri uprizoritve. Desetega brata 
na prostem si bo možno ogledati že 
danes v petek, 15. junija, ponovili pa jo 
bodo še jutri in v nedeljo ter 24. junija – 
vsakič ob 20.30 na župnijskem posestvu 
v Predosljah. Za pokušino pa še delček iz 
zanimive vsebine: glavni protagonist 
Lovro Kvas (igra ga Matej Logar), zdaj še 
študent, ki bo nekoč učitelj, iz Ljubljane 

pride na grad Slemenice poučevat graš-
čakovega sina. Med potjo se izgubi, pot 
pa mu pokaže deseti brat s pravim ime-
nom Martinek Spak; vanj se je vživel 

Milan Bajželj. Prerokuje mu, da bo tam 
gori doživel nekaj, kar se mu še sanja ne, 
da si bo grad zapomnil do smrti, pa tudi 
njega, desetega brata ... 

Deseti brat na prostem

KUD Predoslje je pripravil gledališko igro na prostem Deseti brat. Uprizorili  
jo bodo tudi ta konec tedna. / Foto: arhiv KUD Predoslje (Nina Žnideršič)
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Že veste kako nagraditi vašega 
otroka ob koncu šolskega leta? 

TERMINI:  
26.6. - 29.6. 2018 

2.7 - 6.7.2018 
9.7. - 13.7.2018 

27.8. - 31.8.2018

POČITNIŠKE DELAVNICE 
V DRUŽBI KONJ

Za vse otroke med 6. in 12. letom starosti 
V dopoldanskem času: Konjičkova delavnica 
V popoldanskem času  Kuharsko -                                 
                                                            slaščičarska delavnica
Cena: 170 eur (5 dni, dopoldan in popoldan, 
vključeno kosilo)

Več informacij in prijave: 
080 3900, 04 277 21 20, 

041 499 936 ali tecaji@bc-naklo.si

Prijavite ga na...
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DOMACI ZAR - NAJBOLJŠI ZAR!
Samo iz najokusnejšega domačega mesa,

brez umetnih barvil, brez alergenov
in brez mesnih nadomestkov

(brez soje, škroba in vlaknin).
www.mesarstvo-cadez.si

ˇ ˇ ˇ

Naše izdelke lahko kupite v trgovinah SPAR, Mercator, E.Leclerc in v vseh bolje založenih trgovinah po Sloveniji.

MESNICE ČADEŽ: Škofja Loka, Kapucinski trg 4 (v pritličju NAME);
Kranj, Koroška cesta 26 | Jesenice, C. Cirila Tavčarja 6

Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež

V Medgeneracijskem centru v Kranju bo tudi to poletje pester 
program brezplačnih počitniških aktivnosti za otroke, starejše od 
šestih let. Dejavnosti bodo potekale vsak dan med 8. in 16. uro, se 
je pa možno udeležiti tudi zgolj dopoldanskega ali popoldanske-
ga programa. Na dan bodo sprejeli do 30 otrok. Letos so uvedli 
novost, da ima otrok možnost prijave na največ 20 počitniških dni, 
saj želijo, da bi bil njihov program dostopen čim večjemu številu 
otrok. Prijave sprejemajo na e-naslovu: mck-prijava@luniverza.si. 
Program aktivnosti je dostopen na spletni strani Ljudske univerze 
Kranj, vsebuje pa številne ustvarjalne in športne dejavnosti, otroci 
bodo odkrivali kranjske znamenitosti, se odpravili na bazen, v 
knjižnico, na letališče, Šmarjetno goro ... A. Š. / Foto: Primož Pičulin 

POLETJE V MEDGENERACIJSKEM CENTRU

Utrinek z lanskih počitniških aktivnosti 

Zveza ustvarjalnih društev Kranj bo tudi v letošnjem poletju 
organizirala Pravljice na dvoriščih. Prvo pravljično druženje 
bo že danes, 15. junija, ob 17.45 na vrtu otroškega kulturne-
ga centra Krice Krace v Kranju. »Pravljice bomo po našem 
mestu pripovedovali že tretje leto zapored. Odkrivali bomo 
kotičke, kamor redko zaidemo ali pa jih sploh še ne pozna-
mo. Vsak teden bomo objavili pravljico in skrito lokacijo,« je 
povedala vodja projekta Jadranka Završnik. A. Š. 

PRAVLJIČNA DRUŽENJA NA DVORIŠČIH

Ljubiteljska kulturna društva se bodo tudi letos ob koncu 
sezone predstavile na Pozdravu poletju. Jutri, v soboto, 
16. junija, od 9. ure do 12.30 se bodo na Glavnem trgu pri 
vodnjaku predstavila z raznolikim sporedom, kjer ne bodo 
manjkali folklorni plesi, ljudsko in zborovsko petje, twirling, 
recitacije poezije, instrumentalni nastopi, razstava likovne 
umetnosti, tiskarstva ... Umetniški spored 200 nastopajočih 
bo spremljal tudi sejem nevladnih organizacij, ki bodo svoje 
dejavnosti predstavile na stojnicah. Posebno pozornost 
organizator prireditve, Zveza kulturnih društev Kranj ob 
pomoči JSKD OI Kranj in Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
letos posveča 70-letnici delovanja ZKD Kranj. Predstavila se 
bo tudi Glasbena šola Skalar, ki prihaja v Kranj. Med 10.30 
in 11. uro se bodo z nekaj točkami predstavili njihovi učenci. 
Možen bo vpis za prihodnje šolsko leto 2018/2019. I. K.

POZDRAV POLETJU
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Nudimo vam: malice, kosila, pizze,  

kalamare, lignje, hladne predjedi, juhe,  

tople predjedi, testenine, rižote, glavne jedi,  

solatne krožnike, solate, sladice …

Letošnja novost je sladoledni vrt.

Imamo tudi primeren prostor za zaključene 

družbe do 110 oseb (rojstni dnevi,  

praznične zabave, obletnice, poslovne zabave, 

organizirana kosila in večerje za večje  

skupine, poroke, sedmine ...).

Tel.: 0590 10 110

Gostilna je odprta vsak dan 9h–22h,  
sobote in nedelje pa 10h–22h. 
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Karavana domačih pivovarn se je najprej ustavila v Škofji Loki, 
pred nekaj dnevi pa si je na vrtu gradu Khislstein ponovno podala 
roko s Kransko kuhno in v svojo družbo privabila lepo število 
prebivalcev. Normalno tudi tokrat ni manjkalo posebno festivalsko 
pivo, ki ga vsakič zvarijo prav posebej, samo za potrebe Karavane. 
Recept zanj je prispeval Davor Gantar (na fotografiji), pri realizaciji 
pa je pomagala žirovska pivovarna Racon. Pivo je stila ’american 
pale ale’, je poletno, z rahlo izraženo grenčino. Tokrat smo med 
pivovarji zasledili tudi ponudbo kamniške pivovarne Mali grad, ki 
je 2. junija praznovala svoj četrti rojstni dan in prav na praznovan-
ju predstavila rojstnodnevnega novinca: gin. Ni manjkal seveda niti 
kranjski Tankr, simpatični ’craftmobil’, potujoča pivovarna, v katero 
je predelan legendarni slovenski kombi IMV. Njegova 'voznica' je 
ravno tako ljubiteljica piv, Kranjčanka Tanja Švegelj (na fotografiji). 
A. B. / Foto: Primož Pičulin

KARAVANA DOMAČIH PIVOVARN V KRANJU



... novo na vrtu gostilne rekar ...

V družbi najboljše kave
NEREK, d.o.o. / Zasavska cesta 13, 4000 Kranj / Tel.: 04 23 55 885

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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DISKONT
Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590
Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure

sobota od 7. do 12. ure
Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

ŠIROKA  

IZBIRA

PIVO HEINEKEN 
0,5 l, PLOČ., 5%, 4/1

3,99 EUR

OGLJE LAIS  
10 kg

6,91 EUR

VSE ZA PIKNIK  
NA ENEM MESTU:
  ponudba hrane, pijače,  
galanterijskih izdelkov in 
plina (CO2 in UNP)

  najem točilnih aparatov 
 za pivo
  možnost dostave na lokacijo
  možnost vračila  
neporabljenega blaga
  po želji lahko pijačo  
tudi ohladimo

NIZKE 

CENE

VISOKA KAKOVOST

PENINA  
SREBRNA RADGONA  

POLSUHA, 0,75 l, 5+1 gratis 
33,54 EUR

PIVO HEINEKEN  
BREZALKOHOLNO,  

0,33 l, stek.  
0,96 EUR

Nejc Rekar pripada tretji generaciji gostincev znane gostilne Rekar, 
sama gostilna pa praznuje že šestdeseto obletnico, kar stoji na 
Orehku. Razloži, da je letni vrt poleg igral za najmlajše pred krat-
kim dobil še nov sladoledni kotiček, kjer vam nudijo kar dvanajst 
različnih okusov domačih sladoledov – od čokoladnih, sadnih do 
grškega jogurta; med njimi pa tudi štiri veganske: jagodo, mango, 
gozdne sadeže in limono. Če mimo kolesarite, se lahko ustavite 
in si v miru privoščite osvežilni napitek, spijete kavo, zahtevnejši 
lahko izbirajo med več vrstami piva. Sladkosnede osveži ledena 
kava, znani pa so tudi po njihovih 1.Pravljičnih pitah, čokoladnem 
moussu z malinami in hišnem tiramisuju. Lahko se posladkate 
z jagodno kupo in seveda sladolednimi kupami; sladoled vam 
postrežejo v kornetu ali sladkem kornetu. V poletni sezoni imajo 
odprto vsak dan od 9. do 22. ure. A. B. / Foto: A. B.

ZELENI SLADOLEDNI KOTIČEK SREDI OREHKA
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Pred nami so topli poletni dnevi, ko 
nam misli vedno pogosteje uhaja-
jo k morju in drugim počitniškim 
destinacijam. Da si boste letošnje 
poletje lahko privoščili več, obi-
ščite najbližjo pošto in uresničite 
svoje želje. Preglejte ponudbo 
Poštnih potovanj, ki smo jo za vas 
pripravili v sodelovanju s turistič-
no agencijo Sonček, ter svoje naj-
dražje presenetite z nepozabnimi 
počitnicami.  
Info & rezervacije: 02 220 80 00 in 
www.posta-potovanja.si. 
Vsi, ki se boste odpravili v sosednjo 
Hrvaško, pred odhodom ne poza-
bite na hrvaške kune, na poštah 
pa lahko kupite tudi vse vrste vin-
jet za slovenske avtoceste. 

Za sproščena potovanja kar na 
pošti sklenite turistično zava-
rovanje za tujino Vzajemna z 
medicinsko asistenco. 
Pred odhodom na počitnice 
preverite ponudbo v spletni 
trgovini mojpaket.si, kjer lahko 
med več kot 35.000 izdelki izbi-
rate tudi med različnimi izdelki 
za šport in prosti čas, s katerimi 
si lahko polepšate dopustniške 
dni. Vaš nakup vam bomo dosta-
vili domov, v službo, na bencinski 
servis Petrol ali v PS Paketomat. 
Enostavno, ugodno in hitro lahko 
naročite izdelke iz spletne trgovi-
ne mojpaket.si tudi na poštnem 
okencu. 

Privoščite si več  
s Pošto Slovenije 

V času dopusta poskrbite tudi 
za vaše poštne pošiljke

Pošiljke lahko Pošta Slovenije dostavi tudi na 

izbrani naslov (npr. k sorodniku, sosedu …), 

na izbrano pošto, paketomat ali na Petrolov 

bencinski servis, kjer potem prevzamete pošilj-

ko. Po dogovoru z vami pa vas pošiljka lahko 

počaka tudi na dogovorjenem prostoru (npr. 

na terasi, pod nadstreškom, na po vašem mne-

nju primernem prostoru oz. lokaciji). 

Za čas dopusta ali druge odsotnosti lahko za 

določen čas uredite prepošiljanje pošiljk na drug 

naslov. Lahko pa se dogovorite, da vas v hišnem 

ali izpostavljenem predalčniku čakajo tudi pri-

poročena pisma brez dodatnih storitev, čeprav 

prejema pošiljke niste potrdili s podpisom. 

V primeru večdnevne odsotnosti vas lahko 

pošilj ke čakajo tudi na pošti. Strošek 30-dnev-

nega hranjenja pošiljk kot poštno ležeče znaša 

za fizične osebe le 4,67 EUR z DDV, za pravne 

osebe pa 9,00 EUR z DDV. Za najlepše želje in pozdrave. Samo en naslov je pravi! 

V poplavi socialnih omrežij in različnih možnosti za elektronski prenos 

voščil velja osebno voščilo še vedno za najdragocenejše. LX-telegram 

Pošte Slovenije je pošiljka, s katero lahko:

 čestitate za rojstni dan, ob osebnih in ostalih praznikih …,

 voščite ob rojstvu otroka,
 voščite ob poroki,
 čestitate ob osebnih in poslovnih dosežkih,

 nekoga enostavno presenetite in mu s tem polepšate dan …

Telegram lahko 24 ur na dan naročite prek www.posta.si, na brezplač-

ni telefonski številki 080 14 00 vsak delovni dan med 7. in 21. uro in ob 

sobotah med 7. in 16. uro  ter na vseh poštah, razen pogodbenih, v okviru 

njihovega delovnega časa.

Telegrame za naslovnice v porodnišnici lahko na spletni strani odda-

te po nižji ceni, za dostavo telegrama boste namesto 7,20 EUR plačali 

samo 6,90 EUR. www.posta.si

 Izbirajte tudi med ostalimi storitvami Pošte Slovenije. 

Ujemite svoje najlepše trenutke na osebne poštne 

znamke! Izkoristite 20-odstotni popust na izdelavo 

osebnih poštnih znamk za pošiljanje po Slovenije (A in 

B) ali 10-odstotni popust na izdelavo osebnih poštnih 

znamk za pošiljanje v tujino (C in D). Na spletni strani 

www.posta.si izberite akcijo Poletje, v polje Geslo vpi-

šite besedo Norčije in z nekaj kliki oblikujte in naročite 

svoje osebne poštne znamke. Popust velja za spletna 

naročila in naročila, oddana po e-pošti, od 1. junija  

do 30. septembra 2018.



 

Osnovna naloga naše službe je ljudem omogočati varno in mirno življenje. Varujte se. Sodelujte s sosedi. 
Bodite pozorni na neznance, ki ne spadajo v vaše okolje in ki si z raznimi zvijačami, kot so prodaja blaga, 
anketiranje, zbiranje prispevkov, navideznimi sprehodi in podobno, pridejo ogledat vaš dom, podjetje, trgovino 
… – tarčo bodočega napada. Edino takrat so vidni in ranljivi, zato si takoj zapišite čim več podatkov o njih in 
njihovih vozilih, fotografirajte. Takoj obvestite policijo. Vhodnih vrat ne odpirajte neznancem. 

Za zagotovitev vaše varnosti in varnosti vašega doma, podjetja, trgovine vam predlagam:
–  vgradite protivlomno zaščito: čvrsto ograjo okoli posesti, vhodna vrata opremite s prečno zaporo  

oz. vgradite protivlomna vrata, na kletna okna namestite rešetke ali varnostne folije ipd. 
–  vgradite alarmne naprave: zaznava gibanja, loma stekla, tresenja vrat ali sten, panik tipka, magnetni kontakti 

na vratih in oknih in tudi požarni senzor (kuhinja, kurilnica). Alarmno centralo povežite z varnostno nadzornim 
centrom RIVAL. Oboroženi intervencijski varnostniki so ves čas na terenu in na pomoč v primeru alarma  
pridejo v nekaj minutah. 

–  naročite varnostno obhodno službo: občasno, dogovorjeno prisotnost oboroženega varnostnika okoli vaše 
hiše, podjetja, garažne hiše, parkirišča, naselja, soseske. Naši  oboroženi varnostniki nadzorujejo območja 
vseh mest in krajev na Gorenjskem.

Fizično varovanje ljudi in premoženja s kakovostnimi varnostniki na Gorenjskem zagotavljamo za proizvodna 
podjetja, izobraževalne ustanove, stavbe državne uprave in objekte posebnega pomena za državo. 
Varovanje javnih prireditev je dejavnost, ki jo z marljivimi sodelavci še vedno uspešno izvajamo. Vodilna eki-
pa jo intenzivno izvaja od leta 1995. Poleg vseh koncertov, športnih prireditev smo bili tudi načrtovalci in jedro 
zasebnega varovanja pri obisku Garija Kasparova, Luciana Pavarottija in Billa Clintona v Ljubljani. 
Varovanje prireditev v gostinskih lokalih izvajamo s kulturnim in razumevajočim pristopom do obiskovalcev 
ter uspešno varujemo več nočnih lokalov, klubov, barov in drugih zabavišč.
Izdelamo vso potrebno dokumentacijo iz veljavne Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih 
prireditvah. 
Osebna varnost postaja pomembno vprašanje, zlasti za ženske. Kazniva dejanja zoper življenje in telo, spolno 
nedotakljivost ter javni red in mir dobivajo vse bolj nasilne oblike. Tečaj osebne varnosti (TOV), ki ga v primeru 
izkazanega interesa lahko organiziramo jeseni, poleg vadbe okinavskega karateja za psihofizično in obrambno 
sposobnost obsega tudi teoretične vsebine o pravici do obrambe, o obrambnih pripomočkih, o zalezovanju, o 
nadlegovanju, o motivih in ciljih napadalcev, o načinih in fazah priprave napada, o nevarnih točkah, o virih za 
zbiranje informacij … TOV je najbolj primeren za polnoletne. Možno je tudi individualno usposabljanje. Avtor in 
izvajalec tečaja ima 30 let operativnih delovnih izkušenj v varovanju, je inženir varovanja, varnostni menedžer, 
varnostnik za varovanje oseb, usposobljen in certificiran v ISA, Israel ter pri Karate zvezi Slovenije licenciran 
trener karateja in tudi mojster-inštruktor Uechi ryu karate-do, 5. dan. Vedno dosegljivi. Pokličite.

Branko Malešič, pomočnik direktorja

RIVAL - VTS, d. o. o., Ljubljana
Ob železnici 18, 1000 Ljubljana
T: 01 520 71 50F: 01 520 71 68
info@rival-vts.si, www.rival-vts.si 

OE Gorenjska
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
branko.malesic@rival-vts.si 
T: 040 26 60 11
zoran.lakicevic@rival-vts.si 
T: 040 55 00 55
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Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

Besedilo: Ana Šubic

V 
Mestni knjižnici Kranj (MKK) so konec maja sklenili 
četrto sezono Družinskega branja. Sodelujoče družine 
so povabili na dvorišče Khislsteina, kjer sta otroke v svet 
pravljic z glasbo popeljala Anja Štefan in Janez Dovč, 

poleg tega pa so lahko ustvarjali, si dali poslikati obraz, se naje-
dli pokovke in se posladkali s sladkorno peno.
V Družinsko branje se je v knjižnici Globus in krajevnih 
knjižnicah vključilo 270 družin z otroki, starimi do 15 let. Ti 
so, razdeljeni v tri starostne skupine, pridno prebirali ali pa 
poslušali zgodbice, ki so jim jih brali starši ali starši starši, če 
sami še niso bili samostojni bralci. Na voljo so imeli pester 
nabor knjig, ki so ga zanje pripravili v knjižnici, za pridno 
branje pa so si prislužili praktične skodelice.
Akcija je minula leta potekla za otroke, stare do osem let, ki še 
niso samostojni bralci, v zadnji sezoni pa so jo razširili še na 
otroke, stare od devet do 12 let, in mlade, stare od 13 do 15 let. 
Število sodelujočih v teh dveh skupinah je bilo nad pričakova-
nji, je povedala Nina Svetelj iz MKK: »Iz tega sklepamo, da 
obstaja potreba po priporočilnih seznamih tudi za starejše 
otroke. Zanimiva so njihova mnenja o prebranem, saj znajo 
biti kritični. Opredeljujejo pa se tudi glede problematičnih 

tem, ki jih knjiga obravnava.« V knjižnici opažajo, da je izbor 
knjig zelo zaželen, saj po njih posegajo tudi tisti, ki ne sodelu-
jejo v projektu. Knjige bodo na policah še celo poletje. Med 
starejšimi otroki je bila zelo popularna knjiga Čudo (R. J. Pala-
cio). Kot zanimivost: mama dečka, ki je zelo nerad bral, jim je 
povedala, da je po tej knjigi začel brati tudi druge. »To je zelo 
velik uspeh,« je pristavila Sveteljeva. V knjižnici bodo tudi to 
poletje za bralce pripravili pakete z izbranimi knjigami. 

Znova so pridno brali

Z zaključnega srečanja ob koncu četrte sezone 
Družinskega branja

Delovno mesto: računovodja (m/ž)
Z okvirnim začetkom v septembru nudimo delo izkušeni, urejeni 
in prijazni osebi z računovodskimi ter administrativnimi znanji  
za potrebe manjšega izvoznega visokotehnološkega podjetja.  
Hkrati se pričakuje reprezentativno obnašanje in urejenost, primerno 
za sprejem domačih in tujih gostov.

Delovne obveznosti
· celotna računovodska dela za tehnološko izvozno podjetje;
· poznavanje računovodskih izkazov v angleščini;
· najrazličnejša administrativna dela;
· temeljna kadrovska dela;
· izvedba uvoznih in izvoznih postopkov;
· sprejem strank in poslovnih partnerjev;
· skrb za pisarniške potrebščine;
· skrb za poslovne prostore;
· druga dela po potrebi.

Znanja in izkušnje
·  zmožnost samostojnega vodenja računovodstva za 

tehnološko izvozno podjetje;
· vsaj 5 let primerljivih delovnih izkušenj;
· tekoče znanje angleškega jezika;
· natančnost, urejenost, pozitivnost, nasmeh in prijaznost.

Oblika sodelovanja:
· zaposlitev za 6-urni delovnik;
· 4-mesečno poskusno delo.

Prijave z življenjepisom sprejemamo na e-naslov office@nevron.si.

Inspired by Innovations
IPTV Hospitality Solutions
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Zaščita pred 
soncem
Žal ima sonce poleg koristnih učinkov, kot so 
nastanek vitamina D, dobro počutje, svetloba 
in toplota, tudi škodljive učinke na naše 
zdravje. Pojavnost kožnega raka je povezana 
z izpostavljanjem UV-sevanju in s pogostostjo 
sončnih opeklin, še zlasti v otroški dobi.

Besedilo: Suzana P. Kovačič

S
ončnemu ultravijoličnemu (UV) sevanju nismo izposta-
vljeni le na obali in ob bazenu, ampak tudi pri vsakodne-
vnih opravilih na prostem, pri rekreaciji in športu na 
prostem, na pikniku  ... Prekomerno izpostavljanje 

UV-sončnim žarkom lahko povzroči akutne in kronične škod-
ljive učinke na kožo, oči, imunski sistem. Pojavnost kožnega 
raka je dokazano povezana z izpostavljanjem UV-sevanju in s 
pogostostjo sončnih opeklin, še zlasti v otroški dobi, opozarja-
jo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in dodajajo 
nasvete, kako pojav škodljivih učinkov UV-sevanja lahko s pra-
vilnim samozaščitnim ravnanjem zmanjšamo ali preprečimo. 
Omejimo izpostavljanje soncu med 10. in 16. uro, saj je takrat 
moč UV-sevanja največja. Izberimo primerna oblačila in 
pokrivala, kadar se ne moremo umakniti v senco; to naj bodo 
lahka, gosto tkana oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami. Gla-
vo pokrijmo s širokokrajnim klobukom (7,5–10 cm) ali pokri-
valom z dolgim ščitnikom v legionarskem kroju, s podaljškom 
za zaščito uhljev in vratu. Zaščitimo svoje oči s sončnimi očali 
ustrezne kakovosti (CE, UV 400) in oblike, ki onemogoča 
dostop sončnega sevanja v oči tudi s strani. Kot dodatno zašči-
to uporabimo kemične varovalne pripravke (kreme, gele), ki 
morajo zagotavljati širokospektralno zaščito (pred UVA- in 
UVB-žarki) s sončnim zaščitnim faktorjem (SZF oziroma 
angleško SPF) 30 ali več. Pomembna je tudi zadostna količina 
nanosa in pogostost nanašanja kreme. Z zaščitno kremo se 
namažemo 30 minut, preden gremo na sonce, ko je koža še 
hladna in suha. Pri tem ne smemo pozabiti na čelo, ustnice, 
ušesa, veke, nos, vrat in dekolte, kožo pod naramnicami 
kopalk ali obleke. Kremo ponovno uporabimo vsake dve uri 
oziroma pogosteje (po kopanju, močnem potenju, brisanju 
itd.). 

Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

KAJ JE PRI IZVEDBI VAJE NAJBOLJ 
POMEMBNO? – 2. del 
Poznavanje lastnega telesa je bistvo. Zavedati se moramo, da 
se ljudje med seboj telesno razlikujemo in zato navodila za 
izvedbo vaje niso nujno za vse enaka. Od anatomije človeka je 
odvisna pravilna izvedba, saj ni rečeno, da določena navodila 
odgovarjajo vsem. Nazoren primer bi bila izravnana, nevtralna 
ali poudarjena ledvena krivina. Pri večini vaj naj bi se osredoto-
čili na gibanje medenice, stvar pa je lahko bolj zapletena, kot se 
sliši, ravno zaradi kinestetičnega občutka.

Primer vaje MOST NA LOPATICAH:

Osnovni položaj je opora na lopaticah in stopalih (na sliki). 
Namen vaje, ko pride do razvoja moči, ni, kdo najvišje dvigne 
boke (slika zgoraj), ampak občutek napetosti v zadnjici in zad-
nji loži. Če občutka napetosti v celotni zadnji verigi ni, potem 
skoraj zagotovo medenica ni v pravem položaju. Rezultat je, da 
je pogosto občutek okrog vratnega in ledvenega dela tisti, ki je 
intenzivnejši od občutka v zadnjici, kar pa lahko vodi v poten-
ciranje bolečine okrog hrbtenice pri osebah, ki že imajo težave, 
ali pojav bolečine pri osebah, ki težav še nimajo. V takem pri-
meru je pogosto rešitev aktivacija mišic trebušne stene in to, 
da spodnji rebrni lok približamo medenici in obratno. 
Da bi spoznali svoje telo in trenirali občutek, je ogledalo pre-
prost pripomoček za to. V končni fazi boste z boljšim kineste-
tičnim občutkom izboljšali zaupanje v svoje gibanje.

CENTER ZDRAVJA  
IN HARMONIJE
Ana Valant, dipl. kineziologinja
AFP & Power Plate trenerka

Grafična oblika slike: Mojca Valant
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Besedilo: Suzana P. Kovačič

N
a Inštitutu za nutricionistiko poja-
snjujejo, da je akrilamid kemika-
lija, ki se industrijsko uporablja 
pri proizvodnji polimerov, pla-

stike, lepil, hkrati pa je neželena snov v 

nekaterih živilih, ki se tvori pri njihovi 
toplotni obdelavi pri višjih temperaturah. 
Več akrilamida lahko nastane predvsem 
v živilih, ki vsebujejo veliko ogljikovih 
hidratov in manjšo količino beljakovin. 
Zaradi svoje sestave so zato k tvorbi akri-
lamida še posebej podvržena živila ras-
tlinskega izvora, predvsem izdelki iz žit 

in krompirja, npr. različni piškoti, peciva 
in drugi pekovski izdelki, ocvrt krompir-
ček ... Vpliv akrilamida, ki smo mu izpo-
stavljeni z običajnim prehranskim vno-
som, za zdaj ostaja še nepojasnjen, saj bi 
za jasne rezultate potrebovali dolgoroč-
nejše raziskave, hkrati pa je ob obstoječih 
prehranskih navadah akrilamid nemogo-

V piškotih je bilo preveč 
akrilamida
Potem ko je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pred nedavnim objavila 
obvestilo o umiku piškotov Bambi Plazma iz prometa zaradi visoke vsebnosti akrilamida, se v javnosti 
pojavljajo vprašanja, kaj je akrilamid, kako pride v živila in kakšen vpliv ima na zdravje. 
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Ste vedeli?
Klopa moramo s telesa odstraniti čim prej, verjetnost 
okužbe je tako manjša. Primemo ga s pinceto čim bliže koži 
in ga s krožnim gibom previdno izvlečemo. Klopa nikoli ne 
mažemo z vazelinom ali oljem, saj se bo tako zadušil in 
izločil še več sline.

Strokovna sodelavka Jasminka Gerzić, 
Bela štacunca Kranj:  
V Beli štacunci za zaščito pred piki priporočamo predvsem sredstva 
in naravnih sestavin. Narejena so iz mešanice čistih naravnih olj, ki 
so naravni odganjalci žuželk. Olja kože ne dražijo, jo celo negujejo 
in varujejo pred izsušitvijo ter imajo zelo prijetno aromo, zato jih 
priporočamo tudi za majhne otroke in dojenčke. Obiščite nas, da 
boste vi in vaš  otrok v naravi uživali bolj sproščeno.

Ko otroka piči žuželka
UKREPATI JE TREBA HITRO
Poleti se pogosteje srečujemo s piki žuželk. 
Posledice pri odraslih po navadi niso hude, 
običajno gre le za blago lokalno reakcijo. Ker 
pa je otroška koža bolj občutljiva, so reakcije 
po pikih lahko hujše. Kako zaščiti majhne 
otroke?
Posledice pikov
Piki komarjev, os, sršenov,  čebel in čmrljev, pa tudi 
mravelj, obadov in nekaterih mušic so sicer precej 
neprijetni, vendar jo običajno tudi otroci odnesejo le z 
manjšo oteklino, rdečino in srbenjem kože okrog pika. 
Težave izzvenijo dokaj hitro, lahko že v nekaj urah ali 
najkasneje v nekaj dneh. Huje je, če je otrok na pike 
žuželk alergičen. Takrat je reakcija lahko lokalna in kot 
večja srbeča oteklina prizadene le okolico pika ter mine 
po nekaj dneh, lahko pa je sistemska in celo ogrozi 
življenje. Znaki alergije so hitro otekanje ustnic, jezika in 
žrela, težko dihanje, hudo srbenje, omotica, izpuščaji, 
krči in celo izguba zavesti. Takrat ne oklevajmo in takoj 
pokličimo nujno zdravniško pomoč.

Ukrepajmo hitro
Če otrok na pike ni alergičen, bomo težave omilili, če 
ukrepamo hitro. Če je v koži želo, ga odstranimo, potem 
pa mesto pika izperemo in osušimo ter nanj položimo 
hladen obkladek in nato namažemo z mazilom, ki bo 
ublažilo vnetno reakcijo. Pri odstranjevanju žela ali klopa 
moramo biti pazljivi, da ne okolice vboda ne klopa ne 
stiskamo, saj lahko otrok na ta način v telo dobi več 
strupa oziroma mu v kožo iztisnemo več bakterij. 

Zdravniško pomoč poiščemo takoj, če ga je osa, čebela 
ali sršen pičil v predel ust, žrela ali jezika. 

Zavarujmo otroka 
Pred nadležnimi piki bomo otroka v naravi najbolje 
zavarovali s fizično zaščito. Oblecimo mu svetlejša 
oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami, v stanovanju pa 
bodo najbolj učinkoviti komarniki  oz. mreže na oknih in 
okoli ležišča. Uporabimo pa tudi repelente - sredstva, ki 
žuželke in insekte odganjajo z vonjem, ki ga ne prenese-
jo, oziroma pri njih blokirajo receptorje, s katerimi 
zaznavajo človekov vonj. Glede na sestavo jih delimo na 
naravne in kemične. Strokovnjaki uporabo teh zadnjih 
zaradi dokaj agresivnih kemičnih sestavin pri otrocih 
odsvetujejo.  

Naravni repelenti so rastlinskega izvora in so narejeni 
na bazi eteričnih olj ali piretrinov. Najpogosteje se zanje 
uporabljajo citronela, cedra, sivka, bor, cimet, rožmarin, 
poprova meta, česen in še nekateri drugi. Delujejo tako, 
da insekte odganjajo. Načeloma so naravni repelenti 
bolj prijazni do uporabnikov, lahko pa vsebujejo tudi 
nekatere zelo agresivne sestavine, zato dobro 
preberimo dek laracije na njih. Pozorni moramo biti 
denimo pri limonski travi, ki lahko poškoduje oči, in olju 
krvomočnice, ki lahko povzroči hudo alergično reakcijo.       

S tem kuponom vam v Tosamini Beli štacunci Kranj podarimo 25 % 
popusta na izbran izdelek ob enkratnem nakupu nad 20 evrov. Kuponi, 
boni, popusti in akcije se ne seštevajo. Kupon ne velja v spletni trgovini, 
na zaklenjene cene, darilne bone in izdelke na medicinsko naročilnico, ki 
jo predpiše zdravnik. Kupon je za enkratni nakup in velja do 16. 7. 2018.

KUPON ZA
25% POPUST
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če povsem izključiti iz prehrane. Prof. 
dr. Igor Pravst iz Inštituta za nutrici-
onistiko še dodaja: »Obsežen pregled 
razpoložljivih znanstvenih dokazov o 
možnih vplivih akrilamida na zdravje, 
ki ga je že pred leti izvedla Evropska 
agencija za varno hrano, je pokazal, da 
akrilamid potencialno lahko vpliva na 
razvoj raka pri potrošnikih vseh staro-
stnih skupin, zato se mu je treba v čim 
večji meri izogniti. Letošnjega aprila je 
bila v EU uveljavljena uredba Evrop-
ske komisije za zmanjšanje prisotnosti 
akrilamida v živilih.« Uredba uveljavlja 
dobre proizvodne prakse za zmanjšanje 
količine akrilamida v živilih, žal pa ne 
določa zgornje mejne vrednosti akrila-
mida v živilih. »Dokler mejne vrednosti 
ne bodo določene, bodo odpoklici redki, 

zanje pa se države lahko odločijo, kadar 
ocena tveganja pokaže, da je takšen 
ukrep primeren, npr. ko količina akri-
lamida v živilu predstavlja večkratnik 
referenčne vrednosti za to vrsto živila. 
Pri posameznem zaužitju takšnega 
živila zdravje sicer ni neposredno ogro-
ženo, bistveno bolj problematičen pa je 
vpliv dolgoročne izpostavljenosti višjim 
količinam akrilamida,« je še opozoril 
Pravst.
Akrilamid je lahko v mnogih industrij-
sko pripravljenih živilih, nastaja pa 
tudi pri pripravi živil doma. Bolj ko 
živilo zapečete, več akrilamida se tvori, 
zato se izogibajte preveč pečenim 
jedem. Kjer je mogoče, namesto peke 
in cvrtja živila raje kuhajte v vodi ali na 
sopari. 

 Akrilamid je lahko v mnogih industrijsko pripravljenih 
živilih, nastaja pa tudi pri pripravi živil doma. Bolj ko živilo 
zapečete, več akrilamida se tvori, zato se izogibajte preveč 
pečenim jedem.

ŽIVLJENJE OSEB Z DEMENCO

V Medgeneracijskem centru Kranj bo 
v četrtek, 21. junija, ob 17. uri sreča-
nje, namenjeno medsebojni podpori, 
deljenju izkušenj in praktičnih nasve-
tov pri preprečevanju izgorelosti 
oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco. 
Svojci lahko s seboj pripeljejo osebe 
z demenco. S. K. 

Človek dobi klopa, ko oplazi na primer 
grmovje in ga klop zazna s svojimi čutili. 
Na sprehodih in izletih v naravo se zato 
pred klopi zaščitimo z oblačili, pri katerih 
je čim več kože pokrite (dolge hlače, dolgi 
rokavi, škornji, ruta). Oblačila naj bodo 
svetle barve, da klopa na oblačilih laže 
opazimo. Namažemo se z repelentom, 
katerega vonj odganja klope. Po vrnitvi iz 
narave natančno pregledamo telo, se stu-
širamo in si umijemo glavo. Oblačila dobro 
skrtačimo, če so pralna, jih operemo. S. K. 

KAKO PREPREČIMO VBOD KLOPA



Besedilo: Ines Košec, u. d. i. a

N
a tem mestu si želi urediti zunanji pro-
stor, kjer bi lahko skupaj z družino in 
prijatelji uživali ob prijetnih poletnih 
večerih. Obravnavana stran hiše je ori-

entirana proti severozahodu, teren pa se rahlo 
dviguje. Parcela je že obdana s cipresami. Žele-
la bi delno pokrito teraso z lesenimi detajli in 
kovinsko konstrukcijo.
V predlagani rešitvi terasa poteka ob celotni 
dolžini hiše. Na bolj osončenih mestih je potre-
bno senčenje z roloji ali lesenimi letvicami. 
Delno je pokrita z nadstreškom in delno s per-
golo. Ker je teren v naklonu, je zunanja uredi-
tev dinamično zasnovana v treh višinskih nivo-

jih. Prvi nivo se povezuje s pritličnim delom 
hiše, na drugi nivo vodijo stopnice ob hiši in na 
sredini terase, tretji nivo pa je obdan s polkrož-
nim zidcem z urejeno zasaditvijo. Prvi nivo 
terase je razdeljen na večji jedilni kot z leseno 
klopjo, primeren za družinske piknike. Seveda 
ne manjka letna kuhinja z žarom, za počitek in 
večerno druženje pa poskrbi udobna vrtna gar-
nitura. Na drugem nivoju je urejeno zunanje 
ognjišče, kjer naravni ogenj poskrbi za posebno 
vzdušje. Izbrani materiali in barve so usklajeni. 
Kovinska konstrukcija nadstreška se lepo 
dopolnjuje z leseno pergolo in letvicami, oporni 
zidovi so obloženi s kamnom, tlak pa je lahko 
izveden s tlakovci ali keramičnimi ploščicami. 
Za ambientalno osvetlitev dodamo še stenska 
zunanja svetila na stebre nadstreška. 

Zunanja ureditev
Za nasvet nas je tokrat zaprosila bralka Katarina, ki želi izkoristiti 
trenutno zatravljen teren ob hiši.

Ureditev terena v treh nivojih z opornimi zidovi Razdelitev na tri funkcije: letna kuhinja, jedilni kot, 
udobna garnitura

Če iš če te re ši tev za 
pre u re di tev sta no va nja,  
nam opi ši te in ski ci raj te  
svoj pro blem.  
Ne po za bi te na mere in 
dru ge po da tke, do pi ši te  
tudi svoje že lje. 

Pis ma pri ča ku je mo  
na na slov: Go renj ski glas, 
”AR HI TEKT”, Ble i we i so va 
ce sta 4, 4000 Kranj.
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Besedilo: Ana Šubic, foto: Primož Pičulin

S
ekcija ročnih del pri Društvu upokojencev Bitnje - 
Stražišče, imenovana Ivanjščice, je zadnji majski 
konec tedna v prostorih Osnovne šole Stražišče pri-
pravila razstavo kvačkanih in klekljanih izdelkov. Na 

razstavi se jim je s svojimi izdelki pridružilo tudi pet učenk 
OŠ Stražišče. Lani je ena od njih klekljala pod okriljem 
sekcije Ivanjščic, januarja letos pa je na šoli začel delovati 
klekljarski krožek pod mentorstvom Marjete Plahuta. Sle-
dnja vodi tudi klekljarice pri Ivanjščicah, medtem ko kvač-
karice ustvarjajo pod mentorstvom Dore Rihar. Sekcija, ki 
deluje že šestnajst let, povezuje 45 ljubiteljic klekljanja in 
kvačkanja iz Stražišča, Bitenj in drugih krajev v Kranju pa 
tudi iz sosednjih občin.
Tokratna razstava je bila njihova deveta, poimenovale so 
jo Cvetje v čipki. »Z različnimi tehnikami in barvami smo 
skušale cvetje iz narave preliti v umetnost domačih ročnih 
del, čipk in kvačkanih izdelkov. Tematski izdelki so začeli 
nastajati novembra lani. Srečujemo se dvakrat tedensko v 
OŠ Stražišče: ob ponedeljkih kvačkarice in ob četrtkih klek-
ljarice. Na srečanjih si izmenjujejo izkušnje, vzorce, nasve-
te, vzamemo pa si tudi čas za druženje,« je povedala vodja 
sekcije Majda Jančar. Na razstavi so prikazale tudi zahtev-
nejše čipke in nekaj ogrlic z žičko, ustvarjenih v delavnici z 
Mileno Jančar. Popestril jo je še nakit v kombinaciji lesa in 
čipke, ki sta ga izdelala Marija Dolenc in Florijan Višnar.
Ivanjščice bodo z rednimi srečanji nadaljevale jeseni, še pred 
tem pa se bodo konec junija z nekaj izdelki predstavile na Čip-
karskih dnevih v Železnikih, na kar so izjemno ponosne. 

Cvetje v čipki
Ivanjščice iz Stražišča so z različnimi tehnikami 
in barvami cvetje iz narave prelile v čudovite 
klekljane in kvačkane izdelke.

Ivanjščice so svoje izdelke z motivi cvetja tudi 
razstavile.

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRČ-2017/18 Čisto je lepo.

Prijavite se na:
• e-obvestila, obveščanje o splošnih  

novostih,
• brezplačno obveščanje o moteni  

oskrbi s pitno vodo,
• uredite prejemanje in/ali plačevanje 
računov preko e-pošte, e-računa ali  

direktne obremenitve računa.

Informacije na: 
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si,

www.komunala-kranj.si
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Besedilo: Matjaž Eržen,  
energetski svetovalec mreže Ensvet

A
prila letos je Mestna občina Kranj 
v Uradnem listu objavila Odlok 
o prednostnih območjih ogre-
vanja stanovanjskih objektov na 

njenem območju, s čimer je omogočila 
občanom, ki živijo na območjih, kjer je 
na voljo distribucijsko omrežje zemelj-
skega plina, pridobitev nepovratne finan-

čne spodbude Eko sklada za ogrevanje z 
zemeljskim plinom. Eko sklad je že okto-
bra 2017 v javnem pozivu 54SUB-OB17 
prebivalcem degradiranih območij 
omogočil pridobitev finančne spodbude 
tudi za sodobno in energijsko učinkovi-
to ogrevanje z zemeljskim plinom, pri 
čemer pa je pogoj, da bo ukrep izveden 
na lokacijah, na katerih je to skladno z 
občinskim aktom o prednostnem načinu 
ogrevanja. S tem želita država in občina 
spodbuditi občane k zamenjavi zastare-

lih kurilnih naprav – predvsem tistih na 
ekstra lahko kurilno olje in drva. Številni 
še vedno za ogrevanje uporabljajo tudi 
30 in več let stare kotle. Take naprave 
so neučinkovite in imajo visoke izpuste 
okolju neprijaznih emisij, med katerimi 
so tudi prašni delci PM10, ki so škodlji-
vi za zdravje ljudi in ki v kranjski občini 
zlasti v času ogrevalne sezone presegajo 
dopustne meje. Poleg prometa so njihov 
glavni vir prav individualna kurišča z 
zgoraj opisanimi kurilnimi napravami.

Spodbude tudi za plin
Mestna občina Kranj je ena od devetih občin v Sloveniji, ki ima zaradi slabe kakovosti  
zraka sprejet državni odlok o načrtu za kakovost zraka.

AX SYSTEMS ADRIA d.o.o.
Varnostni sistemi / IR ogrevanje

AKCIJA v JUNIJU 
in JULIJU

Ajax Hub Kit - komplet 
najboljšega brezžičnega 

alarmnega sistema

Naročila: jure@alarm-sistemi.si  041 362 224

280 €
329,40 €

centrala
detektor gibanja
detektor odpiranja vrat
daljinski upravljalnik s 
tipko za paniko

V naši ponudbi imamo tudi vrhunske IR panele UDEN-S. Več o panelih na spletni strani www.irogrevanjeprostora.si 
oziroma nas obiščite v našem salonu na Zoisovi 1, Kranj (nasproti sodišča).
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MONTAŽA POHIŠTVA
SUHOMONTAŽNI SISTEMI
RAZNA HIŠNA POPRAVILA
PRENOVA KOPALNIC, STANOVANJ ...

GSM 051 306 250
http://hisnadela.amf.si
e pošta: b.ursic@amf.si

Donova cesta 4, MEDVODE

IZDELAVA LESENIH TERAS IN BALKONOV

Skladno s pogoji omenjenega poziva 
za pridobitev finančnih spodbud lahko 
lastniki stavb, za katere je bilo grad-
beno dovoljenje pridobljeno pred 1. 7. 
2010, pridobijo za vgradnjo sodobnega 
plinskega kondenzacijskega kotla do 50 
odstotkov priznanih stroškov naložbe 
oz. največ do 2000 evrov na gospodinj-
stvo. Pri tem mora plinski kondenzacij-
ski kotel izpolnjevati tehnične zahteve 
predpisov za okoljsko primerno zasno-
vo proizvodov, povezanih z energijo, 
in zahteve vseh ostalih predpisov, ki 
urejajo to področje, in mora imeti vre-
dnost sezonske energijske učinkovito-
sti pri ogrevanju prostorov ηs (%) vsaj 
98 odstotkov oziroma mora biti vsaj 
v razredu »A+« sezonske energijske 
učinkovitosti pri ogrevanju prostorov. 

Ustreznost plinskega kondenzacijskega 
kotla se preverja na podlagi energijske 
nalepke ali podatkovnega lista izdel-
ka, skladnega z ustrezno točko Priloge 
IV Delegirane Uredbe Komisije (EU) 
811/2013, spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) št. 518/2014.
Za pridobitev finančne spodbude je 
torej pomembna tudi lokacija stavbe, 
zato je Mestna občina Kranj Eko skladu 
posredovala ta območja na zemljiško 
parcelo natančno. Natančne informacije 
o tem, kje je mogoče pridobiti finančno 
spodbudo, so na voljo na MO Kranj, pri 
lokalnem koncesionarju zemeljskega 
plina v Kranju (Domplan, d. d.) in Eko 
skladu. Za pridobitev finančne spodbu-
de je treba pri Eko skladu oddati vlogo, 
ki jo občani lahko najdejo na spletni 

strani www.ekosklad.si ali pokličejo na 
01/241 48 20 vsak ponedeljek, sredo ali 
petek med 13. uro in 14.30 ali pišejo na 
ekosklad@ekosklad.si ali s pisnim zah-
tevkom na naslov Ekosklad, j. s., Bleiwe-
isova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vlogo je 
treba oddati pred začetkom izvedbe del. 
Podrobnejše informacije o javnem pozi-
vu, pridobitvi finančnih spodbud in kre-
ditov Eko sklada, učinkoviti rabi energi-
je in rabi obnovljivih virov energije so 
občanom brezplačno na voljo v najbližji 
energetsko svetovalni pisarni mreže 
Ensvet. Pisarna je vsako sredo med 
15.30 in 17. uro odprta tudi v Kranju na 
Slovenskem trgu 1 (stavba Mestne obči-
ne Kranj). Za obisk pri neodvisnem 
energetskem svetovalcu se je treba naro-
čiti na telefon 04/237 31 21. 



Leta 1744 so mu namerili kar 3018 metrov, nato je dolgo veljalo, 
da je visok 2864 metrov, z zadnjimi meritvami pa so mu namerili 
natanko 2863,65 metra. Gre seveda za bolj natančne meritve z 
boljšimi instrumenti, in kot pravijo geodeti, tudi za spremembo 
izhodišča novega državnega višinskega sistema. Za izhodišče se 
vzame srednjo višino morske gladine v Kopru,  ki se zaradi global-
nega segrevanja letno dvigne za dva milimetra. 
Letos mineva natanko 240 let od prvega vzpona na Triglav. Ta se 
je 26. avgusta 1778 na pobudo Žige Zoisa posrečil štirim doma-
činom iz Bohinja: rudarju z Gorjuš Luki Korošcu, rudarju iz Jereke 
Matevžu Kosu, lovcu na gamse Štefanu Rožiču in ranocelniku iz 
Stare Fužine Lovrencu Willomitzerju, ki je vodil odpravo. O tem 
priča tudi spomenik štirim srčnim možem, ki so ga postavili v Rib-
čevem Lazu leta 1979. Datum osvojitve Triglava pa si je občina 
Bohinj izbrala tudi za svoj občinski praznik. Od takrat je najvišji 
vrh Julijskih Alp osvojilo mnogo pohodnikov, prva ženska, dvaj-
setletna Rozalija Škantar iz Srednje vasi, pa se je na vrh povzpela 
leta 1870.
Jubileju se na svoj  način pridružuje tudi podjetje JUB, ki bo sku-
paj s kupci poskrbelo za barvno prenovo naše najvišje planin-
ske postojanke – Triglavskega doma na Kredarici. Namreč, vsak 

kupec, ki bo v mesecu juniju kupil izdelek iz družine JUBIN, bo 
prispeval tudi lonček barve za prenovo te naše priljubljene pla-
ninske postojanke. JUB bo zagotovil ves potrebni material, od 
emulzij do izravnalnih mas ter lesnih in zidnih premazov. Pa ne 
samo to, tudi dela bodo izvajali kar JUB-ovi mojstri sami. Oce-
njujejo, da bo potrebno prenovitiveč kot 800 kvadratnih metrov 
lesenih in zidnih površin.
Koča na Kredarici, ki stoji na vzpetini v grebenu med Rjavino in 
Triglavom, ima 122-letno zgodovino, zaradi vedno večjega obi-
ska pa so za povečanje njenih kapacitet z novimi prizidki poskr-
beli sredi 80-ih let prejšnjega stoletja. Triglavski dom na Kredarici 
danes lahko hkrati nudi zavetje in oskrbo kar 300 obiskovalcem 
gora. Pobude za donatorsko prenovo doma so bili še posebno 
veseli na PD Ljubljana matica, ki dom upravlja. Na domu so nam-
reč potrebna stalna vzdrževalna dela, ki so draga, po besedah 
upravljalcev celo trikrat dražja kot v dolini. Oskrba poteka samo s 
helikopterjem.  Prenove se bodo prav gotovo razveselili tudi šte-
vilni ljubitelji planin, saj je Kredarica v poletnih mesecih najbolj 
oblegana planinska postojanka. Če bo vreme naklonjeno, bodo 
s prenovitvenimi deli začeli že konec junija, končali pa naj bi jih 
v treh dneh.

240 let od prvega vzpona na Triglav
V sezoni dnevno obišče Triglav več kot 3000 planincev. Se zato Triglav znižuje?

Z nakupom kateregakoli 
izdelka iz družine JUBIN 

bomo lonček barve 
prispevali za obnovo 

koče na Kredarici.
Zbiranje lončkov poteka od 14. 5. do 30. 6. 2018.

Z JUBINI 
na vrh Slovenije

JUBIN_Kredarica_oglas_176x120_2018.indd   1 11. 06. 2018   18:38:30
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z 0% 
obrestno mero*

1.000€
staro za novo**

2.000€ 
popusta

200 € za nakup
dodatne opreme***

brezplačnega 
podaljšanega 
jamstva*5 let 

 že od 

19.090€ 

Premium Renault
TALISMAN

Renault priporoča
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renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–5,8 l/100 km. Emisije CO2 95–130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0333–0,576 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00001–0,00128 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–9,26. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Cena vključuje redni popust ter bonus staro za novo. * Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja.** V kolikor želite zamenjati svoj stari 
avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja.*** 
Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

Avtohiša Real, d.o.o., PE REMONT KRANJ, Ljubljanska cesta 22, Kranj, 
tel: 04 2015 223, www.remont-kranj.si
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prikolico si danes tu, jutri tam. In 
to tako, da jo parkiraš, odklopiš in 
se lahko z avtomobilom odpraviš 
na pohajkovanje naokrog. Ko se 

zvečer vrneš v svoj domek na kolesih, pa 
te čaka popoln ambient sodobne priko-
lice: izbran dizajn, romantična osvetli-
tev, prijetno ohlajena steklenica vina v 
velikem hladilniku, lastna kopalnica in 
udobna postelja.
Ali se boste odločili za avtodom ali pri-
kolico, je odvisno od tega, kakšen tip
dopustnika ste. Če vam je ljubše, da se

ne prestavljate veliko, potem boste izbra-
li prikolico, če pa radi veliko potujete in 
ste radi sodobni nomadi, pa je za vas
avtodom. Uporabniki naštevajo predno-
sti ene in druge izbire.
Avto in prikolica namreč dovoljujeta bis-
tveno več svobode. Medtem ko prikolica
»počiva« v senci v kampu, lahko z avtom
raziskujete okolico. Avtodomi pa so bolj
»praktični« za stalne selitve, in kar je 
velika prednost, niste odvisni samo od
kampov, z avtodomom prenočite tudi ob 
cesti, na za to urejenih počivališčih ipd.

Prenočevanje izven urejenih prostorov 
je mamljivo, vendar se jih raje izogibaj-
te, najsi bo to zaradi kazni, ki vas lahko 
doletijo, ali pa zaradi vandalizma. 
Če boste potovali z avtodomom, je zelo 
pomembno, da si naredite načrt potova-
nja, po kakšnih poteh se boste vozili, kaj 
vse si boste ogledali in kakšne bodo vaše 
etape. Izbor vozila naj ustreza sami tra-
si, da vas ne bodo presenetile ozke ulice 
ali predori in se bo potovanje skoznje 
končalo z odrgnjenim vozilom ali celo 
kakšno razbitino. Pri izboru naj vas ne 

S »hišo« na dopust!
Potovanje z bivalno prikolico ali avtodomom je v zadnjem obdobju spet vse bolj priljubljeno.
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peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82), siva hurricane barva - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru 
financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 
84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 10.05.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni 
znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Ponudba velja do 31. 8. 2018. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

SERIJSKA KLIMATSKA NAPRAVA 

TEMPOMAT       

ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 9300

IN KASKO ZAVAROVANJEM ZA 1 €.

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

zavedejo prostornost ali število ležišč, 
kapaciteta kuhinje, sanitarij, ipd., saj bo 
vse to treba prevažati in manevrirati po 
cestah ali pa med borovci. Zato se držite 
prvega pravila, ki pravi »manj je več«. 
Ne glede na to, ali se boste na pot odpra-
vili z avtom ali počitniško prikolico, 
upoštevajte, da vozite s sabo večjo maso 
in večje dimenzije in da je še posebno 
lažja prikolica bolj občutljiva na bočne 
sunke vetra. Pospešujte in zavirajte pra-
vočasno in z občutkom ter se izogibajte 
prehitevanju.
ALI VAŠE VOZNIŠKO DOVOLJENJE 
USTREZA VLEKI PRIKOLICE? Z vozniš-
kim dovoljenjem B-kategorije lahko vle-
čete lahki priklopnik (tovorni ali bival-
ni) do največje dovoljene mase 750kg. 
Z B kategorijo vozniškega dovoljenja 
lahko vozite tudi skupino vozil katere 
največja dovoljena masa vlečnega in 
priklopnega vozila skupno ne presega 
3.500 kg. Za maso prikolic, ki ni večja 
od 4.250 kg je dovolj dovoljenje B-kate-
gorije in koda 96, za katero potrebujete 
okoli 9 ur vožnje in praktični preizkus. 
Za večje teže boste morali v avtošolo. 

 In ne pozabite: prikolica mora biti brezhibna, lahke 
priklopnike do 750 kg je treba tehnično pregledati 
vsake štiri leta. Ste tudi vi med tistimi, ki na to 
pozabljate?
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D
olgo časa so bili najbolj priljubljeni prtljažniki za pre-
voz koles na strehi. Kupce sta prepričali ugodna cena in 
razmeroma enostavna in hitra montaža kolesa. Slabost 
strešnih prtljažnikov je večji zračni upor in posledično 

višja poraba goriva, večja nevarnost, da kolo s prtljažnika lahko 
odtrga, in nazadnje višina, na katero je treba dvigniti in mon-
tirati kolo. Če je avto višji, je težava še večja, v tem primeru 
je treba uporabiti pomožno stopnico, da dosežemo prtljažnik 
in namestimo kolo. Ob nakupu velja tudi preveriti nosilnost 
takšnega prtljažnika, saj jih praviloma lahko obremenimo z 
manj kilogrami kot na primer prtljažnik, ki ga namestimo na 
vlečno kljuko.
Druga priljubljena vrsta prtljažnikov se enostavno montira 
na vlečno kljuko. Montaža je lažja, zaradi majhne višine je 
raztovarjanje in natovarjanje tovora lažje, manj je zračnega 
upora, in kar je prav tako pomembno, nosilnost takega prtlja-
žnika je večja in omogoča prevažanje čedalje bolj popularnih 
električnih koles, ki so težja od 20 kg. 
Med pomanjkljivosti takšnih prtljažnikov lahko štejemo dej-
stvo, da so razmeroma dragi, da imajo razmeroma veliko 
maso, da poslabšajo vozne lastnosti avtomobila, da motijo 
pogled nazaj in da se kolesa zaradi vrtinčenja zraka za avtom 
hitro umažejo. Prtljažniki za namestitev na vlečno kljuko 
tudi prekrijejo registrsko tablico in zadnje luči, zato je tre-
ba za njihovo uporabo na avto namestiti dodatni nosilec z 
registrsko tablico in predpisanimi lučmi in odsevniki. Veči-
na takšnih prtljažnikov že vsebuje dodatne luči in prostor 
za registrsko tablico. Treba je paziti na dovoljeno vertikalno 
obremenitev vlečne kljuke – podatke o tem najdemo v doku-
mentih, ki smo jih dobili ob namestitvi vlečne kljuke ali v 
izjavi o skladnosti (homologaciji), če je vlečna kljuka origi-
nalna oprema avtomobila.
Pri vseh vrstah prtljažnikov moramo biti pazljivi na dodat-
ne višine oz. dolžine vozila. Nemalokrat se zgodi, da kdo s 
kolesom na strehi zapelje v podzemno garažo ali pa pozabi 
na dodatni zadek na avtomobilu. Kot že rečeno, prtljažniki 
na vlečnih kljukah zakrivajo zadnjo registrsko tablico, zato si 
morate priskrbeti dodatno (tretjo) registrsko tablico, za kate-
ro na upravnih enotah odštejete okoli 15 EUR.
Nemški avtomobilski avtoklubi redno in neodvisno testirajo 
kvaliteto prtljažnih sistemov in navadno se najbolj obnesejo 
prtljažniki priznanih podjetij. 

Prtljažnik 
zgoraj ali 
zadaj?
Izbira je res velika, vsak sistem pa ima svoje 
dobre in slabe strani.  

VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.07.2018

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Kvalitetna in

hitra
 montaža

KUPONKUPONKUPON
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S U Z U K I  V I TA R A
S SISTEMOM ALLGRIP
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AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

NAJBOLJŠI  MOTOR LETA 2018 ...

... je Ferarijev 3,9-litrski V8. Za običajne 
voznike pa je zanimiv podatek, da je v 
kategoriji do enega litra tokrat Volks-
wagnov trivaljnik premagal Fordovega. V 
kategoriji do 1,4-litra pa je že četrto leto 
zapored slavil PSA (Citroën, Peugeot, Opel, 
Vauxhal ) z 1,2-litrskim trivaljnikom. V 
kategoriji do 1,8 litra je prvo ime BMW-jev 
bencinski hibrid, medtem ko je med 1,8 
in 2,0 litra najboljši 2,0-litrski motor Por-
scheja. Med nominiranci dizlov pravzaprav 
ni, prav tako je malo neevropskih proizva-
jalcev, je pa kar nekaj hibridov in elek-
tričnih motorjev. Dvojno krono za zeleni 
in električni pogon leta je prejel Tesla. 
Zmagovalni Pure Tech 110 S&S in 130 S&S 
v kategoriji motorjev s prostornino od 1 do 
1,4 litra  ima v povprečju 4 odstotke nižjo 
porabo goriva,  75 odstotkov nižje emisije 
trdih delcev, bolj kompaktno zgradbo in 
izboljšano odzivnost. S tem motorjem so 
opremljeni: Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 
5008, Citroën C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, 
C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, 
Opel Crossland X, Grandland X. V letu 2017 
je pomembno prispeval k tržnemu uspehu 
novih modelov.

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

SERVISI CITROËN

ZANESLJIVO
SKRBNI

IZBRANI ORIGINALNI

NADOMESTNI DELI

DO

-35%ZA ČLANE KLUBA
MYCITROËN PLUS

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolična.
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ZA NOVI BMW.
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F
otografirajte s telefonom z najboljšo kamero na svetu. 
Huawei  je na trgu mobilnih telefonov predstavil do 
danes njihov najboljši model, pametni telefon P20 Pro. 
Z njim je podjetje prevzelo vlogo pionirja na omenje-

nem področju, saj njihov najnovejši prestižni model ponuja 
kar nekaj revolucionarnih rešitev in nov standard  mobilne 
fotografije.  Model P20 Pro kot prvi predstavlja revolucionar-
no trojno kamero Leica, ki združuje izjemno estetsko vizijo z 
naprednim sistemom kamer, kar zagotavlja povsem nov sijaj 
inteligentnih fotografij. Huawei P20 Pro ima presenetljivo 
kamero RGB s 40 MP, z  izjemno ostrino, natančnostjo barv, 
ostrenjem in kontrastom. Stabilizacija slike omogoča ročne 
posnetke brez zameglitve tudi pri šibki svetlobi in ponoči. 
Do nedavnega razmeroma neznano kitajsko podjetje Huawei si 
je na področju pametnih telefonov  utrlo pot v sam vrh. V veli-
kem testu pametnih telefonov, ki ga je lani naredila najbolj ugle-
dna poslovna revija na svetu, Forbes, je Huaweijev paradni konj 
Mate Pro 10 premagal Samsung Galaxy Note 8, iPhone X in LG 
V30. Postal je najbolj priljubljeni pametni telefon leta 2017.
Danes Huawei velja za enega od treh največjih proizvajalcev 
pametnih mobitelov. Njihovih mobitelov nihče več ne gleda 
postrani, ampak so med najbolj zaželenimi. 
Jasno so s tem uspehom trn v peti Američanom. Vodje ame-
riških varnostnih agencij oznanjajo, da kitajskim telekomuni-
kacijskim podjetjem ne gre zaupati, saj je možno, da vključe-
vanje njihove opreme pomeni potencialno nevarnost za krajo 
podatkov. Američani so posebej previdni po letu 2013, ko se 
jim je zgodil Edward Snowden. Zdaj vemo, da je bil to le del 
ledene gore in da zmore CIA vdreti  v pametne televizorje  ali 
celo pametne termostate, ki jih lahko krmilimo s telefoni.
Huawei P20 Pro vsebuje zelo zmogljivo baterijo, s kapaciteto 
4.000 mAh, ki se napolni v uri in pol. Pa še cena: polna znaša 
okoli 850 EUR, v kombinaciji z različnimi naročniškimi pake-
ti pa okoli 300 EUR manj. 

Pozabite 
na drage 
fotoaparate TRGOVINA  IN  SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME

25
LET

Pametni 
nakup

Odgovornost 
do okolja

Preverjena 
kvaliteta

Veliki 
prihranki

KUPI IN PRIHRANI
Razvoj računalniške opreme je izjemno hiter in proizvajalci menjajo 
modele precej pred iztekom življenjske dobe, zato lahko precej 
prihranite pri nakupu t.i. refurbished opreme. 
Gre lahko za prodajo novih, nerabljenih izdelkov iz neprodanih zalog, 
demo modelov, ali pa za tovarniško obnovljeno rabljeno opremo.

Oprema je pazljivo izbrana, natančno pregledana in preverjena po 
vnaprej pripravljenih normativih. Izdelki so očiščeni in praktično brez 
kozmetičnih napak, vsi podatki so izbrisani, izdelki pa so prepakirani v 
novo embalažo z oznako Approved Selection.

Za vse izdelke je zagotovljeno vsaj 1 leto garancije!

Melom d. o. o.
PE Kranj - Savski otok
Stara cesta 25b, 4000 Kranj

kranj@melom.si
04 592 49 00

melom.si

Preveri na spletni trgovini melom.si/trgovina!
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OVEN 
21. marca–21. aprila

Denarno stanje vam še nekaj časa 
ostaja nespremenjeno. Tolažili se 
boste z mislijo, da denar pač ni vse, 
kar je res. V ljubezni boste zopet 
postavljeni pred dejstvo in v pravem 
trenutku se boste postavili zase. 
Srečna dneva sta 27. in 28. 5. Misel 
meseca: Kdor preveč misli na prete
klost, je brez prihodnosti.

BIK 
22. aprila–20. maja

Dobili boste neustavljivo željo po 
preurejanju. Spreminjali boste vse 
po vrsti in niti neumestne pripombe 
vas ne bodo zmedle. Na čustvenem 
področju se pripravite na spremem
be. Prvi hip utegne prevladati strah, 
a ne dolgo. Srečna dneva bosta 25. in 
26. 5. Misel meseca: Komur se mudi, 
nima časa razmišljati, kam gre.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Za vami je stresen čas, zato si boste 
privoščili odmor in nikomur ne bos
te dovolili, da vas zmoti. Naredili si 
boste načrte, ki so potrebni, če hoče
te spremeniti vse tisto, kar si želite. 
Nekdo vas preseneti. Srečna dneva 
bosta 7. in 9. 6. Misel meseca: Sreča 
je kot blago na tržnici, malo počakaj 
in cena bo padla.

RAK 
22. junija–22. julija

Obetajo se vam romantični trenutki. 
Oseba, ki vas že dalj časa naskrivaj 
opazuje, se vam bo približala in izda
la svoja čustva. Ker pa ste po naravi, 
sploh kar se tiče ljubezni, zelo pazlji
vi, bo zveza napredovala zelo počasi. 
Srečna dneva sta 21. in 22. 5. Misel 
meseca: Ostankov ni, in kdor to ve, je 
pripravljen na jutrišnji dan.

LEV
23. julija–23. avgusta

V tem mesecu se boste morali več
krat ugrizniti v jezik in se na ta način 
izognili prepirom. Brez strahu, kljub 
vsemu bo prišlo vaših pet minut. 
Takrat boste uživali v teh trenutkih. 
Počasi se boste nehali ozirati na 
mnenje drugih. Srečna dneva sta 
11. 13. 6. Misel meseca: Domišljija je 
pomembnejša od znanja.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Le če boste trdno odločeni, boste 
lahko izpeljali načrt. Nasveti, ki jih 
boste dobili, vas lahko samo zme
dejo in s tem oddaljijo od prvotnih 
ciljev. Pokazala se vam bo priložnost 
za pot v tujino in ne boste oklevali. 
Srečna dneva bosta 7. in 8. 6. Misel 
meseca: Še tako lepo življenje je 
brez majhnih izzivov prazno.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Svoje misli boste skušali spraviti v 
red, vprašanje pa je, kako vam bo 
to tudi uspelo. Vaši najbližji vam ne 
bodo dali miru in vas bodo kljub upi
ranju potegnili v svoj veseli ritem. In 
ko se končno prepustite, boste ne
skončno uživali. Srečna dneva bosta 
23. in 29. 5. Misel meseca: Smisel 
življenja je v majhnih korakih.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Kljub temu da se bojite tvegati in ste 
najraje z obema nogama na trdnih 
tleh, se boste kmalu odločili za akci
jo. Nove ambicije vas bodo pripeljale 
k novim uspehom. Negativnih reakcij 
se vam ni treba bati, saj imate dobro 
obdobje. Srečna dneva bosta 5. in 
10. 6. Misel meseca: Jutrišnji dan je 
vedno presenečenje.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Čakajo vas nepričakovani izdatki. 
Situacija vas bo res nekoliko vrgla 
iz tira, a ne za dolgo, saj boste kljub 
vsemu potegnili dobre rešitve. Kar 
se tiče vaših ljubezenskih zadev, ne 
prehitevajte dogodkov, saj trenutno 
ne morete nič spremeniti. Srečna 
dneva bosta 2. in 4. 6. Misel meseca: 
Ljubezen je najkrajša pot do sebe.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

V tem času boste skoraj ves pro
sti čas posvetili druženju s prijatelji. 
Novice, ki jih boste prejeli, vas bodo 
najprej presenetile, a hitro se bo vse 
postavilo na svoje mesto. Veliko bos
te premišljevali. Srečna dneva bosta 
3. in 12. 6. Misel meseca: Ne hranimo 
življenja z drobtinicami, vihrajmo z 
njim skozi čas.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Prišlo bo do hudih besed, a sčasoma 
se bodo mnenja uskladila. Pričako
vanja, povezana s financami, se vam 
bodo sicer uresničila, le malce kas
neje, kot imate v načrtu. Čustveno 
boste nestabilni. Srečna dneva bosta 
21. in 28. 5. Misel meseca: Največja 
napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš 
strah pred tem, da bi jo zagrešili.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Pričakovanja se bodo uresniči
la. Imeli boste sto in en izgovor za 
dobro voljo. Prijateljske vezi, ki so 
se že nekaj časa krhale, boste obno
vili. Znate uživati v samoti, a to ne 
pomeni, da lahko živite brez prijate
ljev. Srečna dneva bosta 24. 5. in 6. 
6. Misel meseca: Pogum pomeni, da 
naredite tisto, česar vas je strah.

OVEN 
21. marca–21. aprila

Denarno stanje vam še nekaj časa 
ostaja nespremenjeno. Tolažili se 
boste z mislijo, da denar pač ni vse, 
kar je res. V ljubezni boste zopet 
postavljeni pred dejstvo in v pravem 
trenutku se boste postavili zase. 
Srečna dneva sta 27. in 28. 5. Misel 
meseca: Kdor preveč misli na prete
klost, je brez prihodnosti.

BIK 
22. aprila–20. maja

Dobili boste neustavljivo željo po 
preurejanju. Spreminjali boste vse 
po vrsti in niti neumestne pripombe 
vas ne bodo zmedle. Na čustvenem 
področju se pripravite na spremem
be. Prvi hip utegne prevladati strah, 
a ne dolgo. Srečna dneva bosta 25. in 
26. 5. Misel meseca: Komur se mudi, 
nima časa razmišljati, kam gre.

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Za vami je stresen čas, zato si boste 
privoščili odmor in nikomur ne bos
te dovolili, da vas zmoti. Naredili si 
boste načrte, ki so potrebni, če hoče
te spremeniti vse tisto, kar si želite. 
Nekdo vas preseneti. Srečna dneva 
bosta 7. in 9. 6. Misel meseca: Sreča 
je kot blago na tržnici, malo počakaj 
in cena bo padla.

RAK 
22. junija–22. julija

Obetajo se vam romantični trenutki. 
Oseba, ki vas že dalj časa naskrivaj 
opazuje, se vam bo približala in izda
la svoja čustva. Ker pa ste po naravi, 
sploh kar se tiče ljubezni, zelo pazlji
vi, bo zveza napredovala zelo počasi. 
Srečna dneva sta 21. in 22. 5. Misel 
meseca: Ostankov ni, in kdor to ve, je 
pripravljen na jutrišnji dan.

LEV
23. julija–23. avgusta

V tem mesecu se boste morali več
krat ugrizniti v jezik in se na ta način 
izognili prepirom. Brez strahu, kljub 
vsemu bo prišlo vaših pet minut. 
Takrat boste uživali v teh trenutkih. 
Počasi se boste nehali ozirati na 
mnenje drugih. Srečna dneva sta 
11. 13. 6. Misel meseca: Domišljija je 
pomembnejša od znanja.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Le če boste trdno odločeni, boste 
lahko izpeljali načrt. Nasveti, ki jih 
boste dobili, vas lahko samo zme
dejo in s tem oddaljijo od prvotnih 
ciljev. Pokazala se vam bo priložnost 
za pot v tujino in ne boste oklevali. 
Srečna dneva bosta 7. in 8. 6. Misel 
meseca: Še tako lepo življenje je 
brez majhnih izzivov prazno.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Svoje misli boste skušali spraviti v 
red, vprašanje pa je, kako vam bo 
to tudi uspelo. Vaši najbližji vam ne 
bodo dali miru in vas bodo kljub upi
ranju potegnili v svoj veseli ritem. In 
ko se končno prepustite, boste ne
skončno uživali. Srečna dneva bosta 
23. in 29. 5. Misel meseca: Smisel 
življenja je v majhnih korakih.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Kljub temu da se bojite tvegati in ste 
najraje z obema nogama na trdnih 
tleh, se boste kmalu odločili za akci
jo. Nove ambicije vas bodo pripeljale 
k novim uspehom. Negativnih reakcij 
se vam ni treba bati, saj imate dobro 
obdobje. Srečna dneva bosta 5. in 
10. 6. Misel meseca: Jutrišnji dan je 
vedno presenečenje.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Čakajo vas nepričakovani izdatki. 
Situacija vas bo res nekoliko vrgla 
iz tira, a ne za dolgo, saj boste kljub 
vsemu potegnili dobre rešitve. Kar 
se tiče vaših ljubezenskih zadev, ne 
prehitevajte dogodkov, saj trenutno 
ne morete nič spremeniti. Srečna 
dneva bosta 2. in 4. 6. Misel meseca: 
Ljubezen je najkrajša pot do sebe.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

V tem času boste skoraj ves pro
sti čas posvetili druženju s prijatelji. 
Novice, ki jih boste prejeli, vas bodo 
najprej presenetile, a hitro se bo vse 
postavilo na svoje mesto. Veliko bos
te premišljevali. Srečna dneva bosta 
3. in 12. 6. Misel meseca: Ne hranimo 
življenja z drobtinicami, vihrajmo z 
njim skozi čas.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Prišlo bo do hudih besed, a sčasoma 
se bodo mnenja uskladila. Pričako
vanja, povezana s financami, se vam 
bodo sicer uresničila, le malce kas
neje, kot imate v načrtu. Čustveno 
boste nestabilni. Srečna dneva bosta 
21. in 28. 5. Misel meseca: Največja 
napaka, ki jo lahko zagrešimo, je naš 
strah pred tem, da bi jo zagrešili.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Pričakovanja se bodo uresniči
la. Imeli boste sto in en izgovor za 
dobro voljo. Prijateljske vezi, ki so 
se že nekaj časa krhale, boste obno
vili. Znate uživati v samoti, a to ne 
pomeni, da lahko živite brez prijate
ljev. Srečna dneva bosta 24. 5. in 6. 
6. Misel meseca: Pogum pomeni, da 
naredite tisto, česar vas je strah.

OVEN 
21. marca–21. aprila

Čeprav boste z mislimi drugje, kot 
bi morali biti, boste precej uspešno 
usklajevali družinsko življenje s slu
žbenimi obveznostmi. Pri zadevi, 
povezni s prodajo ali nepremičnino, 
boste nekoliko negotovi, a sreča bo 
na vaši strani. Srečna dneva bosta 
19. in 20. 6. Misel meseca: Ljubezen 
je najkrajša pot do sebe.

BIK 
22. aprila–20. maja

Oseba, do katere ste izgubili zaupa
nje, bo ponovno poskušala priti v stik 
z vami. Previdni bodite, saj se zgo
dovina rada ponavlja. Zaupajte vase 
in nastopite s svojo odločnostjo, ki 
vas nikoli ni pustila na cedilu. Srečna 
dneva bosta 26. in 30. 6. Misel mese
ca: Kdor še nikoli ni bil očaran, ne ve, 
kaj pomeni biti razočaran. 

DVOJČKA 
21. maja–21. junija

Polni zanosa, tako kot znate le vi, 
se boste lotili naloge, ki so vam jo 
zaupali v skrb. Pohvale, ki jih boste 
deležni za svoj trud, vas bodo bolj 
kot presenetile, motivirale za naprej. 
Dobite namreč odlično idejo. Sreč
na dneva bosta 30. 6. in 6. 7. Misel 
meseca: Genij ima tekmeca, ki ga 
nikoli ne bo premagal – norca.

RAK 
22. junija–22. julija

Svoj ventil za sprostitev nakopičene
ga stresa boste sprostili ob nepra
vem času. Občutnih posledic tokrat 
ne bo, saj se bo vaš zaveznik posta
vil na vašo stran in poskrbel, da bo 
situacija videti milejša kot sicer. Sre
ča … Srečna dneva bosta 24. in 28. 6. 
Misel meseca: Prijateljstvo je najve
čja dobrina tega sveta.

LEV
23. julija–23. avgusta

Našli boste svoj mir, ki ste ga dolgo 
iskali. Vzpostavili boste izgubljeno 
ravnovesje v sebi in z lahkoto se bos
te spopadali z različnimi nalogami. 
Pretirana zaupljivost do neznancev 
vam tokrat lahko škoduje. Srečna 
dneva bosta 22. in 23. 6. Misel mese
ca: Izberemo si ljudi, za katere misli
mo, da si jih zaslužimo.

DEVICA 
24. avgusta–23. septembra

Partner vas bo prijetno presenetil, 
saj bo vaše želje nepričakovano pos
tavil pred svoje. Obilica prijetnih dni 
je pred vami, le glejte, da jih dodobra 
izkoristite. Poskusite čim manj iskati 
podrobnosti. Srečna dneva bosta 18. 
6. in 5. 7. Misel meseca: Najpomem
bnejše pri cilju je, da ga imaš.

TEHTNICA 
24. septembra–23. oktobra

Dogodek, pri katerem boste nepo
sredno prisotni, bo v vas vzbudil 
pomisleke o določeni osebi. Teme
ljito premislite, preden se odločite 
za veliko potezo. Korak za korakom 
boste bližje zadanemu cilju. Vse se 
bo ugodilo ob pravem času. Srečna 
dneva bosta 21. in 29. 6. Misel mese
ca: Da bi uspeli, moramo predvsem 
zaupati, da bomo.

ŠKORPIJON 
24. oktobra–22. novembra

Na delovnem mestu boste občutili 
veliko stresa, ki pa bo na vas deloval 
kot vzpodbuda. Marljivo boste z vsa
kim premikom delali odlične rezulta
te. Na vidiku je čustveno srečanje z 
osebo iz preteklih let. Srečna dneva 
bosta 2. in 3. 7. Misel meseca: Ne 
sramujmo se napak, kajti na napa
kah se učimo.

STRELEC 
23. novembra–21. decembra

Nova prijateljska naveza vam bo 
vzela več časa, kot boste sprva 
mislili. Z veseljem se boste družili 
in izmenjavali svoje mnenje. Previ
dnost velja na delovnem mestu, saj 
stvari ne bodo take, kot bi morale 
biti. Srečna dneva bosta 19. in 25. 6. 
Misel meseca: Še tako lepo življenje 
je brez majhnih izzivov prazno.

KOZOROG 
22. decembra–20. januarja

Odločitev za nakup je prenagla, 
ne zaletite se takoj. V medseboj
nih odnosih boste s težavo v celoti 
izrazili svoje občutke. Pred vami je 
dolg in predvsem uspešen pogovor. 
Resnično se boste sprostili in uži
vali. Srečna dneva bosta 27. in 28. 
6. Misel meseca: Odprite svoje srce, 
kajti tam se skrivajo vsi odgovori.

VODNAR 
21. januarja–19. februarja

Romantične ponudbe s strani par
tnerja enostavno ne boste mogli 
prezreti. Prepustili se boste vodenju 
in ugotovili, da ni vedno nujno, da vi 
prevzamete pobudo. Presenečeni 
boste nad svojimi dejanji. Pred seboj 
imate res lepo in dobro obdobje. 
Srečna dneva bosta 5. in 8. 7. Misel 
meseca: Nikoli ne reci nikoli.

RIBI 
20. februarja–20. marca

Občutki ponosa in zmagoslavja bodo 
končno zasenčili občutke prazni
ne in nelagodja, ki so se nabirali v 
vas. Na finančnem področju vam bo 
uspel ključni preboj. V okoliščinah, ki 
vam bodo dane, ne posojajte denar
ja. Srečna dneva bosta 24. in 26. 
6. Misel meseca: Ni bližnjic do tja, 
kamor je vredno priti.
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SO VAŠI 
KOZARCI 
LISASTI?

Kako do dobro posušene in bleščeče steklene posode brez ročnega pomivanja? Ali obstaja pomivalni stroj, 

kjer so tudi dolgopecljati kozarci varni pred razbitjem in umiti ravno prav nežno? In kje ga najti?

ETIS je že 25 let najboljši prijatelj zahtevnih v svetu bele tehnike in kuhinj. Ne prodajamo škatel. Pomagamo 

izbrati opremo, ki bo idealna za vaš način dela in vaše želje. Vso opremo tudi servisiramo, zato bolje kot drugi 

vemo, kaj deluje in kako trajno je. 

Ob lisah na pravkar oprani stekleni posodi zaboli srce tudi največje optimiste. Tako najlepši 
kozarci ostajajo v omari, ker nimamo volje, da bi jih umivali in polirali ročno.

Se želite pogovoriti z nekom, ki se 
spozna in ni le prebral prospekta? 

Pridite v ETIS. Tu razumemo 
zahtevne. Oglasite se še danes: 

V KRANJU
na Ljubljanski cesti 30

www.etis.si
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